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Valsts prezidents f jfe,s

Saeimas prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš.
Priekšsēdētāja -I biedrs (A. Kviesis) K. Pauļuks.
Priekšsēdētāja II biedrs J. Rancans.
Sekretārs J. Breikšs.
Sekretāra I biedrs Dž. Hans.
Sekretāra II biedrs R. Dukurs.

Ministru kabinets.

Ministru prezidents. . H. Celmiņš. Satiksmes ministris . . . Fr. Ozoliņš.
Ārlietu ministris . . . (A. Balodis) H. Cefaniņš. Tautas labklājības ministris V. Rubuhs.
Finanču ministris. . . A. Petrevics. Tieslietu ministris . . . J. Pabērzs.
Iekšlietu ministris . . E. Lakniņš. Zemkopības ministris . . (A. Alberings) V. Gulbis.

Izglītības ministris . . E. Ziemelis. . zemkopības ministra biedrs St. ilvbulis.
Kara ministris . . . ģen. M.Vācietis.

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

Deputātu saraksts.
...

1. Abuls, Mārtiņš (miris). 37. Jeršovs, Leonīds.
2. Alberings, Arturs. 38. Jukšinskis, Antons.
3. Annuss, Jānis. 39. Juraševskis, Pēteris.
4. Ausējs, Longins. 40. Kalniņš, Augusts.
5. Balodis, Jānis (z. s.). 41. Kalniņš, Bruno.

6. Ballodis, Jānis (st. z.). 42. Kalniņš, Nikolajs.
7. Balodis, Kārlis. 43. Kalniņš, Pauls.
8. Barkans, Vinca. 44. Kallistratovs, Meletijs.

9. Bastjānis, Voldemārs. - 45. Kaulliņš, Jaims.
10. Beldavs, Kārlis, . 46. Kirilovs, Stepans.
11. Bergs, Arveds. 47. Kiršteins, Kārlis.
12. Bīlmanis, (Roberts. ' 48. Klīve, Ādolfs.
13. Birznieks, Jānis. 49. Korņi'lJevsJ Jānis.
14. Blodnieks, Ādolfs. i 50. Kullītis, Jēkabs.
15 Breikšs Jānis. 51. Kurcijs-lKuršinsikis, Andrejs.

16Briedis' Augusts. 52. Kviesis, Alberts (noliek imandatu).

11. Būmeisters, Kārlis. 53. Laicens, [Linards.

18. Celmiņš, Hugo. 54. Laimiņs, Eduards.

19. Celms, Jūlijs. 55. Lazersons, Maksis.

20. Cidēns-, Felilkss. 56. Lejiņs, Pauls. i
21. Dēķens, Kārlis. 57. Lorenes, Klāvs.
22. Dubkis, M'orduchs. , 58. Maizelis, Notfa.
23 Dukurs Roberts. 59. Mazversātis, Jainis* «guslt mandātu).
24. Dzelzītis, Eduards. 60. Menderis, Fricis.
25. Dzelzītis, Hugo. 61. Miezis, Ernests.

26. Dzenis, Anton's. 62. Mflbergs, Gotfrīds. '
27. Eglītis, Arkādijs. ; , ? ? 63. Muižnieks, Izadore.

28. Eliass, Kristaps. 64. Nuroks, Aroris.

29 Ērglis Jūlijs. 65. Nuroks, Markus.

30. Firkss, Vilhelms. 66. Opvncans, Jānis.

31. Grantskalns, Eduards. 67. Ozoliņš, Gustavs.
32. Gulbis, Vilis. 68. Ozoliņš, Lūkass.
33. Hans, Džons. 69. Pabērzs., Juris.
34 Ivbulis, Staņislavs. " 70. Pabērzs, Setesitaans.

35. Janikus, Oskars. . ? ', '! ' 71. Pastors, Aļfonss.

36. Je'lisejevs, Grigorijs. ' 72. Pāuļulks, Karte. , i
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73. Petrēvlics, Andrejs. 88. Sīmanis, Pauls.
74. Pigulevslkiis, Vladimirs. 89. Špolansikis, Leontijs.
75. Pommers, Jānis. 90. Šterns, Jānis.
76. Pusulls, Vdldeimārs. 91. Trasuns, Jezups.
77. Radzuņš, Eduards. 92. UlmanisKārlis.
78. Rancans, Antons. 93. Ulpe, Pēteris.
79. Rancans, Jezups. 94. Veckalns, And_rējs.
80. Reinhards, Gustavs. 95. Veržbicikis, Jānis.
81. Rimbenieks, Ēvalds. 96. Vestermanis, Verners.
82. Rozeutāls, Miķelis. 97. Viļpiševskis, Jaroslavs.
83. Rubulis, Vladislavs. 98. Vinters, Jānis.
84. Rudevics, Ansis. 99. Višņa, Jānis.
85. Sanders, Visvaldis. 100. Zeibolts, Pēteris.
86. Skujenieks, Marģers. 101. Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.
87. Sēlers, Lotars.

Latvijas sociāldemokrātiska strādnieku partija (25 locekļi)

1. Bastjānis, Voldemārs. 14. Lorenes, «Klāvs.
2. Bīlmanis, Roberts. 15. Menderis, Fricis.
3. Būmeisters, Kārlis. 16. Muižnieks, Izidors.
4. Celms, Jūlijs. 17. Petrevics, Andrejs.
5. Cielēns, Fēlikss. 18. Piguļevskis, Vladimirs.
6. Deķens, Kārlis. 19. Radziņš, Eduards.
7. Dukurs, Roberts. 20. Rozentālis, Miķelis.
8. Dzelzītis, Eduards. 21. Rudevics, Ansis.
9. Eliass, Kristaps. 22, Ulpe, Pēteris.

10. Kalniņš, Bruno. 23. Veckalns, Andrejs.
11. Kalniņš, Nikolajs. 24. Višņa, Jānis.
12. Kalniņš, Pauls. 25. Zeibolts, Pēteris.
13. Lejiņš, Pauls.

Latviešu zemnieku savienība (16 locekļi).

1. Alberings,_Arturs. 10. Kalniņš, Augusts.
2. Balodis, Jānis. 11. Klīve, Ādolfs.
3. Birznieks, Jānis. 12. Kviesis, Alberts (noliek mandātu).
4. Briedis, Augusts. 13. Laimiņš, Eduards.
5. Celmiņš, Hugo. 14. Mazvērsītis, Jānis (iegūst mandātu).
6. DzelzītisHugo. 15. Ozolliņš, Gustavs.
7. Ērglis, Jūlijs. 16. Pāuļulks, Kāriiis.
8. Grantskalns, Eduards. 17. Ulmanis, Kārlis.
9. Gulbis, Vilis. ;

Nacionālais bloks (8 locekļi).

1. Abuls, Mārtiņš (miris). 5. Bergs, Arveds.
2. Annuss, Jānis. 6. Kullītis, Jēkabs.
3. Ausējs, Longins. 7. Reinhards, Gustavs.
4. Beldavs, Kārlis. 8. Sanders, Visvaldis.

Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija (6 locekļi).

1. Ivbulis, Staņislavs. , 4. Pastors, AJfonss.
2. Jukšinskis, Antons. 5. Rancans, Antons.
3. Ozoliņš, Lūkass. 6. Rancans, Jezups.

Latvijas vacu-baltiešu partija (6 locekļi)

1. Firkss, Vilhelms. 4. Sēlers, Lotars.2. Hans, Džons. 5. Sīmanis, Pauls.
3. Pusuls, Voldemārs. 6. Vestermanis, Verners.
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Strādnieku un zemnieku frakcija (6 locekļi).

1. Balodis, Jānis. 4. Laicens, Linards.
2. Jaukus, Oskars. 5. Miezis, Ernests.
3. Jeršovs, Leonīds. 6. Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.

Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija (4 locekļi).

1. Bļodnieiks, Ādolfs. 3. Kauliņš, Jānis.
2. Bglītis, Arkādijs. 4. Mīlberigs, Gotfrīds.

Demokrātiskā centra un bezpartejisko sabiedrisko darbinieku frakcija (3 locekļi).

1. Breikšs, Jānis. 3. Kiršteins, Kārlis.
2. Juraševsikis, Pēteris.

Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība (3 locekļi).

1. Barkans, Vinca. 3. Rubulis, Vladislavs.
2. Dzenis, Antons.

Progresīvā tautas apvienība (3 locekļi).

1. Pabērzs, Juris. 3. Trasuns, Jezups.
2. Pabērzs, Sebastjāns.

Apvienotā sociāldemokrātu mazinieku partija, laukstrādnieku savienība, jaunsaimnieku un

amatnieku frakcija (2 locekļi).

ļSkujeniek
s, Marģers. 2. Šterns, Jānis.

Apvienotā vecticībnieku frakcija (2 locekļi)

Jeļisejevs, Grigorijs. 2. Kallistratovs, Meletijs.

Cionistu organizācija «Mizrachi» (2 locekļi).

Nuroks, Arons. 2. Nuroks, Markus.

Latvijas pagastu un apriqķu pašvaldību krievu darbinieku savienība (2 locekļi).

1. Korņiljevs, Jānis. 2. Špoļanskis, Leontijs.

Pareizticīgo un vecticībnieku vēlētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija (2 locekļi).

1. Kirilovs, Stepans. 2. Pommers, Jānis.

Poļu-katoļu Latvijas poļu savienība (2 locekļi).

1. Veržbickis, Jānis. 2. Vilpiševskis, Jaroslavs.



Agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo partija (1 loceklis).

1. Vinters, Jānis.
." :9Q

«Agudas Jisroel» (1 loceklis). ^

1. Dubins, Morduchs. '

Kristīgo darbā ļaužu savienība (1 loceklis).

1. Rimbemieks, Ēvalds.

Latgales sociāldemokrātiskā strādnieku un zemnieku partija (1 loceklis).

1. Opvncans, Jānis.

Latvijas darba savienība un tautas savienība (l loceklis).

1. Balodis, Kārlis.

Latvijas ebreju sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija «Bunds» (1 loceklis).

1. Maizeiis, Noijs.

Latvijas neatkarīgo sociālistu partija (1 loceklis).

1. (Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs.

Latvijas tautiski-sociāldēmokratiskā partija «Ceire-Cion» (Hitachdut) partija (1 loceklis).

1. Lazersons, Maksis.
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Deputātu personu rādītājs.
Abuls, Mārtiņš (māc. bloks), i . «

Dzimis 1885. gada 17. februārī, latvietis, augstskolas iz-
glītība, Latgales apgabaltiesas loceklis.

Atvaļinājums 13.
Atvaļinājumu pagarināšana 344, 761.

Miris 1930. gada 16. aprīlī — .piemiņas godināšana 1308.

Alberings, Arturs (zemm. sav.).
Dzimis 1876. gada 26. decembrī, latvietis, lauksaimniecī-

bas vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību institūta
izgl?tība, agronoms, zemkopības .ministris.

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

Noliek zemkopības ministra pienākumus 386.

Ievelēts centrāla zemes ierīcības komiteja 628.

Referents pie likuma par, pārgrozījumu un papildinājumu
likumā par sēklas fondu (lik. chron, rād, Nr. 29) 815—818, 832.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 725—731.
Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu

(lik. chron. rād. Nr. .29') 826—828.
likumprojekta par literātu un mākslinieku pensi-

jām (lik. chron. rād, Nr. 68) 130—131.
priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku

nekustamas mantas novērtēšanā 389—390.
Iesniedzis priekšlikumus 106, 192 (2 priekšl.), 304, 464

(3 priekšl.), 507, 693 (3 priekšl.), 814, 963, 970, 5)74, 1054 (2
priekšl.), pārejas formulu 460.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums noteikumos par karavīru un valsts ierēdņu

pensijām (lik. chron. rād. Nr. 55) 220.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr. 70)

1290.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055.

Starpsaucieni 52, 1016.

Annuss, Jānis (māc. bloks).
Dzimis 1883. gada 2. februārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, komerczinību skolotājs.

II Saeimas deputāts.

Ievēlēts parlamentārā izmeklēšanas kommisijā 301—
302.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 16) 516—518, 527, 528, 530, 531.
Kuģu nodoklis no kuģiem i piekrastes braucienos (lik.

chron. rād. Nr. 20) 538, 556—558, 559.
Pārgrozījums akcīzes nodokļa nolikumā (lik. chron. rād.

Nr, 214) 612.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron,

rād. Nr. 28) 630—637, 746—751, 775—776, 802, 843, 846, 871,
989, 1123, 1155—1157, 1196, 1198, 1237—1238, 1306—1307,
1313, 1315,

Runā pie likumiem:
Pārgrozfjums likumā par Rīgas—Limbažu—Rūjienas un

Liepājas—Pāvilostas—Alsungas dzelzceļu būvi (lik. chron.
rād. Nr. 4) 25—27.

Krāslavas—Dagdas—Ludzas šosejas būve (lik. chron.
rād. Nr. 13) 105.

Iesniedzis priekšlikumus 106, 344, 506, 507, 529, 530, 559,
560 (2 priekšl.), 560—561, 1238.

Starpsaucieni 681 (3 reizes), 689.

Runā no vietas 556, 900.

Ausējs, Longins (nāc. bloks).
Dzimis 1885L gada 30. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes docents.

II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād, Nr. 28) 1095—1103.

Iesniedzis priekšlikumus 506, 628, pārejas formulu 460.

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku
pensijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.

Starpsaucieni 19, 103, 117, 240, 421, 423, 883 (2 reizes),
889, 893, 905, 910 (2 reizes), 998i 1003 (4 reizes), 1004, 1005,
1028, 1033 (2 reizes), 1035, 1043, 1092, 1104, 1105, 1114, 1115,
1116 (2 reizes), 1130, 1131 (21 reizes), 1150, 1154 (2 reizes)
1272, 1296.

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

izglītība, atvaļināts ģenerālis, bij* armijas virspavēlnieks, lauk-
saimnieks.

II Saeimas deputāts.

Izstājies no centrālās zemes ierīcības komitejas 628-.

Balodis» Jānis (strādn. uin zeimln. firalkc).

Dzimis 1901. gada 19. oktobrī, latvietis, draudzes skolas
izglītība, apavstrādnieks.

Ievēlēts k'o mm i sfj>ā,. sociālās likumdošanas 192.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 143—144.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr, 28) 915—923, 929—936, 1223—1228.

likumprojektiem':
Bezdarbnieku apdrošināšana 397—403.
'Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana

543—545.

jautājumiem:
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7)
173—174.

Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās (jaut.
chron. rād. Nr. 8) 1341—137.

Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī
(jaut. chron. rād, Nr. 15) 274.

Kreiso strādnieku vajāšana pašvaldībās (jaut. chron. rād.
Nr. 17) ,276—277.

Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut.
chron. rād. Nr. 18) 305—306.

Arestēto strādnieku sišana 9. policijas iecirknī (jaut.
chron. rād. Nr. 21) 468—469.

Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-
liegšana Rīgā 1930. gada 10. martā (jaut. chron. rād. Nr. 24)
512—514.

Politiskās pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrības
organizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 550-^554.

priekšlikuma 1184.
Iesniedzis priekšlikumu 148.
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Parakstījis likumprojektus: i
Bezdarbnieku apdrošināšana 396.
Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana 543.

jautājumus;

Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7) 133.

Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās (jaut.
chron. rād, Nr. 8) 134.

Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.
chron. rād. Nr. 9) 137.

Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (jaut. chron. rād.
Nr. 10) 139.

Cietuma režims (jaut. chron. rād. Nr. 11) 212.
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 235.
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī

(jaut. chron. rād. Nr. 15) 274.
Strādnieku stāvoklis Bertiņa-Bērziņa finieru fabrikā

(jaut. chron. rād. Nr. 18) 305.
Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-

liegšana Rīgā 19130. gada 10. martā (jaut. chron. rād, Nr. 24) 512.

Politiskās pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrībās
organizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 550.

SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.
chron. rād. Nr. 27) 591.

Attiecības ar SPRS (jaut. chron. rād. Nr. 29) 812.
Avīzes «Biedra» nummura konfiscēšana un kratīšanas

ekspedīcijā (jaut. chron. rād. Nr. 31) 1056,

Starpsaucieni 168, 175 (3 reizes), 177, 259, 319 (3 reizes),
407 (2 reizes), 607, 609—610, 674, 676 (3 reizes), 743, 744, 791,
811, 812 (2 reizes), 835, 843 (2 reizes), 894, 907, 945, 946 (7 rei-
zes), 947, 956, 957 (2 reizes), .982, 983 (2 reizes), 984, 985 (5
reizes), 1293.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 177, 274, 400, 400—401, 402,
403 (3 reizes), 675 (2 reizes), 812, 923, 931.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 407, 983, 1184.

Priekšsēdētājs ņem vārdu 1184.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 11—12, 12 (3 lietās), 76, 274.

Lūgums noteikt laiku piespriestā soda izpildīšanai 12.

Atvaļinājuma pagarināšana 13.

Balodis, Kārlis (darba sav.).
Dzimis 1864. gada 20. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Latvijas Universitātes profesors.

Runā pielikumiem:

Pārgrozījums likumā par Rīgas—Limbažu—Rūjienas un
Liepājas—Pāvilostas—Alsungas dzelzceļu būvi (lik. chron.
rād. Nr. 4) 18—19, 24—25.

Ratos—Ērgļu—Madonas—Kārsavas dzelzceļa būve (lik.
chron. rād. Nr. 11) 86—89, 91—93.

Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 494—495.
Valsts budžets 193Ū./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 657—665, 706—709, 795—798, 844—846, 1141—
1149, 1186—1191, 1269—1273.

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku ban-
kas» lietā (piepr.-chron, rād. Nr. l) 438—441.

jautājumiem:
Lietuvas politiskā bēgļa Misiuļa izdošana Lietuvas val-

dībai (jaut. chron. rād, Nr. 1) 83—84.
Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Oniona bankas»

stāvoklis (jaut. chron. rād, Nr. 13) 262—264.

priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku
nekustamas mantas novērtēšanā 395.

Iesniedzis priekšlikumus 95, 278.

Parakstījis likumprojektu par; literātu un māksli-
nieku pensijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.

jautājumu par latviešu kolonistu stāvokli Krievijā
(jaut. chron. rad. Nr. 28) 810.

Starpsaucieni 20, 25, 94, 95, 416 (2 reizes), 418, 483, 699
943, 1258.

Barkans, Vinca (Latg. dem. zemn. sav.).
Dzimis 1889. gada 4. februāri, latvietis, augstskolas iz-

glītība, ārsts.

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

glītība, valsts zemes bankas padomes priekšsēdētājs,

1 un II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, parlamentārā izmeklēšanas
301—302.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un

Liepājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu būvi (lik. chron. rād.
Nr. 4) 17—18, 28—30.

Rigas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļu būve (lik.
chron. rād. Nr. 11) 86, 93—95, 96.

RugājiU-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļu būve (lik. chron.
rād. Nr. 12) 97, 98, 99—100.

Papildinājums likumos par Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Lie-
pā.ilas-Pāvilostas-Alsungas, Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas un
k'ugā .iii-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļu būvi (lik. chron. rād.
Nr. 18) 535.

priekšlikuma, budžeta kommisijas, par grozīju-
miem valsts budžetā li9'29./30. saimniecības gadam 464—465.

Runā pie likumiem:

Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād, Nr. 14) 325—326.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 676—692.
Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1064—1067.

likumprojektiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par darbiem un

. piegādēm valsts vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 45) 8.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr. 70)

1290.

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku ban-
kas» lietā (piepr. chron. rād. Nr. 1) 307—310, 420-^130.

jautājuma par akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas
Oniona bankas» stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218—220,
256—262,

priekšlikumiem: 280.
uzdot kommisijām pārstrādāt likumu par ievedlēsēm 2

nedēlu laikā 235.

atzinuma, frakciju padomes 282.
personīgā lietā 459.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 53, 234, 277, 282, 304', 313, 598,
963, 970, 974, 1083.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (li'k. chron. rād. .Nr. 68)

130.
Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu

būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 83) 590.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 509—510.

pieprasījumu par valdības rīcību «Zemnieku ban-
kas» lietā (piepr. chron. rād. Nr. 1) 307.

jautājumus:
Lidmašīnu katastrofas kara aviācijā (jaut. chron. rād.

Nr. 5) 76.

Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Oniona bankas» stā-
voklis (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218.

Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba (jaut.
chron. rad. Nr. 16) 274.

Latviešu kolonistu stāvoklis Krievijā (jaut . chron. rād.
Nr. 28) 810.

Starpsaucieni 404, 418 (4 reizes), 419 (4 reizes), 446, 541,
633, 639 (2 reizes), 645, 713, 726, 744, 1050 (2 reizes), 1073,
1075, 1079, 1080.

Priekšsēdētāja aizrādījums 688.
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Beldavs, Kārlis (nāc. bloks).
Dzimis 1868. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, mācītājs un skolotājs.

Ievēlēts kommisijā, pašvaldības 44.
Runā pie likumiem:
Pasta satiksme (lik. chron. rād. Nr. 5) 37.
Valsts budžets 1930./3U. saimniecības gadam (lik. chron.

rād, Nr. 28) 674—676, 692.

Starpsaucieni 112, 214, 489 (2 reizes), 489—490, 656, 676,
677 (3 reizes), 691, 695 (2 reizes), 719, 1249, 1250 (6 reizes),
1251 (3 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 1251.

Bergs, Arveds (nāc. bloks).
Džinus 1875i gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron, rād. Nr. 1) 62—

63, 67—68.
Papildinājums sodu likumos (lik . chron. rād. Nr. 8) 70—

72, 73—74.
1905, gada 17. jūlijā Māgā parakstītā konvencija par cī-

vīltiesāšanas kārtību (lik. chron. rād. Nr. 15) 470»—471.
Izlīgšanas līgums starp Latviju un Amerikas Savienotām

Valstīm (lik. chron. rād, Nr. 25) 619—620.
Šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Amerikas Savieno-

tam Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 216) 621—622,

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik, chron. rād. Nr. 14) 150—151,

154, 179, 185—186, 223—224, 224—225, 226, 265, 266, 270,
286, 288, 289, 292—294, 324—325, 330, 339, 364^365, 367—368,
368—369, 377—378, 379, 381, 483—484.

Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 21) 564—567, 582—583.

atzinuma, frakciju padomes 281.

Iesniedzis priekšlikumus 152 (2 priekšl.), 155, 180, 186,
225—226, 265, 267, 271, 287, 288, 296, 330, 339, 365, 369, 379,
380, 382, 488—489, 585.

Starpsaucieni 152, 213, 214, 294 (2 reizes), 328, 378, 563,
575, 617, 1101.

Runā no vietas 378.
Priekšsēdētāja aizrādījums 293.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 12, 48.

Atvaļinājums 1205.

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

skolas izglītība, pašvaldību darbinieks.

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

Ievēlēts kommisijā, tirdzniecības un rūpniecības
100.

Izstājies no kommisijas, tirdzniecības un rūp-
niecības 44. ' i

Referents pie likuma par muitas likumos noteiktās piero-
bežas joslas platības grozīšanu (lik. chron. rād. Nr. 23) 611.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem likumā par
valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai (lik. chron. rād, Nr.
83) 590.

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku bankas» lie-
tā (piepr. chron. rād. Nr. 1) 311—312.

jautājuma par nepareizu rīcību sēklas apgādāšanā zem-
niekiem (jaut. chron. rād, Nr. 25) 549—550, 598—599.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 591.

Parakstījis likumprojekt us:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 804.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.

Pārgrozījumi likumā par valsts aizdevumiem pilsētu
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 83) 590.

jautājumu par nepareizu rīcību sēklas apgādāšanā
zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 548.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 12, 804.

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

pašizglītība, lauksaimnieks.

Ievēlēts k o m misi j ā.s, Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas 693, sociālās likumdošanas 693, tirdzniecības un
rūpniecības 464.

Izstājies no kommisijām, sociālās likumdošanas
1054, tirdzniecības un rūpniecības 6931

Referents pie 'ikuma par pasta satiksmi (lik. chron. rād.
Nr. 5) 32, 37.

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem likumā par zemes ceļiem (lik. chron. rād, Nr. 87)
1055—1056.

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku bankas» lie-
tā (piepr. chron. rād, Nr. 1) 310—311.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem likumā par zemes ceļiem (lik. chron. rād. Nr. 87)
1055.

Runā no vietas 34.

Bļodnieks, Ādolfs (jaunsaimn. un sīgr. part.).
Dzimis 1889. gada 25. jūlijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, banku darbinieks.

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

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 709—718.

priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku neku-
stamas mantas novērtēšanā 3941—395.

Iesniedzis priekšlikumus 506, 1197, 1316; pārejas formu-
las 460, 10i84, 1086. ,

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums noteikumos par karavīru un valsts ierēd-

ņu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 55) 220.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055.
Starpsaucieni 1319' ,4415 (2 reizes), 546, 684 (2 reizes),

690, 853, 918.

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

glītība, zvērināta advokāta palīgs.

II Saeimas sekretārs.

Saeimas sekretārs.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik . chron. rād. Nr, 1) 67.
Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 2)

14.
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un

Liepājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu būvi (lik. chron. rād.
Nr. 4) 20—211.

Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļa būve (lik.
chron. rād. Nr. 11) 89- 9̂0.
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Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (lik. chron. rad. ?
Nr. 13) 615.

Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 492,
Valsts budžets 1930/31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 735—737.
Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron, rād. Nr. 30) 1079—1080.
likumprojektiem:
Nekustamas mantas atsavināšana Rīgas pilsētā (lik. chron.

rād. Nr. 32) 128,
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron. rād.

Nr. 82) 508^.
pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku ban-

kas» lietā (piepr. chron, rād. Nr. 1) 457—458.
jautājuma par Lietuvas politiskā bēgļa Misiuļa iz-

došanu Lietuvas valdībai (jaut . chron. rād. Nf. 1) 84.

priekšlikuma iecelt parlamentāru izmeklēšanas
kommisiju 279.

Iesniedzis priekšlikumus 128, 278, 301, 509, 616, pārejas
formulu 460.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron. rād, Nr.

82) 507.

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

tība, skolu inspektors.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, 1 un
II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijas, finanču 192, sociālās likum-
došanas 1054.

Izstājies no kommisijām, finanču 464, Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas 693, sociālās likumdošanas 693.

Referents pie redakcijas kommisijas ziņojuma 101.

Iesniedzis priekšlikumus 20O, 344, 488-489, 963, 970.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Starpsaucieni 17o (2 reizes), 1020.

Atvaļinājums 6.

Būmeisters, Kārlis (soc. dēm.).
Dzimis 1888. gada 14. novembrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, grāmatvedis.

I un II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 146—-147, 182,

183, 188, 225, 270—271, 285, 289—290i, 299—300, 320, 324, 330—
331, 332, 332—333, 333, 334, 340, 341, 358—359, 362—363,
364, 367, 37.21, 373', 374, 378, 381, 381—382, 383, 384, 491—492.

Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.
chron. rād. Nr. 16) 524—525.

Agrārās reformas likuma I daļas 3. panta papildinājumi
un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 22) 601'—605, 609.

Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu
(lik. chron. rād. Nr. 29) 821—824, 831—832.

Iesniedzis priekšlikumus 184, 189, 192, 201, 277, 287, .296
(2 priekš!.), 300, 331, 332 (2 priekšl.), 333 (2 priekšl), 336, 341
(2 priekšl), 359, 365, 367, 372, 373—374, 376—377, 379', 381,
382, 383, 384, 533, 835.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģime-

nes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr. 42) 2111.
Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu būv-

niecībai (lik.' chron. rād. Nr. 83) 590.
Starpsaucieni 1.22 (2 reizes), 185, 185—186, 829, 830 (2

reizes).

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.).

Dzimis 1877. gada 30. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, agronoms, ministru prezidents,

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

Ārlietu ministris 101.

Atbild kā ārlietu ministris uz jautājumiem:
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 284—285,
Latviešu kolonistu stāvoklis Krievijā (jaut. chron; rad.

Nr. 28) 1058—105©.
Attiecības ar SPRS (jaut. chron. rād. Nr. 29) 1059.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. ' Nr. 40)

1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rad, Nr. 70)

1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron, rad, Nr. 79) 1291.

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

izglītība, Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs.

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

Ievēlēts kommisijā, tirdzniecības un rūpniecības
190.

Izstājies no kommisijas, tirdzniecības un rūp-
niecības 462,

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 766—774.

personīgā lietā 459.

Iesniedzis priekšlikumus 248, 277, 282.

Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād, Nr. 38) 804.
Pārgrozījumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes

locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād, Nr. 42) 211.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 509 1—510.
jautājumu par nepareizu rīcību sēklu apgādāšanā

zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 25) 548.

\

Cielēns, Fēlikss (soc. dēm.).
Dzimis 1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, publicists.

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

Ievēlēts kommisijā, parlamentārās izmeklēšanas
301.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi Ministru kabineta iekārtā (lik. chron. rād.

Nr. 6) 57, 58—59, 59—60.
Pārgrozījums likumā par Tautu Savienības Darba

starptautiskās organizācijas vispārējās konferences II sesijā
pieņemto konvencijas _ projektu par «bezdarba atlīdzību kuģa
boja iešanas gadījumā» (lik. chron. rād. Nr. 17) 533. ,

Nekustamas mantas atsavināšana Rīgas piisētā (lik. chron,
rad. Nr. 32) 1086—1087, 1089, 1090.

Runā pie likumiem:
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 8) 72—73.
Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (lik. chron. rād.

Nr. 21) 571^580, 585—586.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik.. chron.

rād. Nr. .28) 849—862, 1174—1183.
li kurn projektiem:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik

chron. rād, Nr. 38) 809.
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Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron rād Nr82) 508—509.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 510.
pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku ban-

kas» lieta (piepr. chron. rād. Nr. 1) 310, 430—437.
jautājumiem:
Lietuvas politiskā bēgļa Misiula izdošana Lietuvas valdī-

bai (jaut. chron. rad. Nr. 1) 49—51.
Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Oniona bankas» stā-

voklis (jaut. chron. rad. Nr. 13) 248—252.
p r i e k š 1i k u mj em: 161, 248, 583—584.
iecelt parlamentāru izmeklēšanas kommisiju 278—279.
atzinuma, frakciju padomes 280—281.
dienas kārtības 234, 386, 540—541, 969.
balsošanas kārtības 58, ©72.
balsošanas motīviem 461—462, 618—619' , 846—

847.
personīga lietā 53.
vēlēšanām, Valsts Prezidenta 1011—1013i, 1015—1016.
Iesniedzis priekšlikumus 53, 57 (21 priekšl), 58 (4 priekšl),

59, 81, 104, 164, 200, 234, 245, ,248, 277, 284, 301, 314, 386, 462,
467, 515, 540, 584, 809, 963i, 969, 970, 972, 1063t—1054, 1083,
1088 (3 priekšl), 1089 (2 priekšl), 1197, 1205—1206, 1286—1287,
1307, paziņojumus 461, 618, 846, pārejas formulu 460.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumus SOS»—510.
pieprasījumu par valdības rīcību «Zemnieku ban-

kas» lieta (piepr. chron. rād. Nr. 1) 307.
jautājumus:
Lietuvas politiskā bēgļa Misiula izdošana Lietuvas val-

dībai (jaut. chron. rād. Nr. 1) 49.
Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Oniona bankas» stā-

voklis (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218.

Starpsaucieni 204, ,284, 414, 415, 416, 458, 972, 1013.

Priekšsēdētāja aizrādījums 857.

Runā no vietas 304.

Deķens, Kārlis (soc. dem.).
Dzimis 1866. gada 29. jūnijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, skolotājs.

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

Referents pie ziņojumiem, redakcijas kommisijas 56, 60,
61, 514, 533—534, 534, 595, 1315—1316.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 995—1012, 1103^-1111.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 301, 543.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād, Nr. 68)

130.
Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu

būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 83) 590.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 509.

Starpsauciens 1101.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 1004, 1008.

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

koku tirgotājs.

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

Ievēlēts kommisijā, budžeta 13.

Iesniedzis pārejas formulu 460.
Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku

pensijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.
Atvaļinājums 693.

Dukurs, Roberts (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 19. oktobrī, latvietis, zemkopības sko-

las izgl tība, žurnālists.

I un II Saeimas deputāts.

Saeimas sekretāra II biedrs.

Runā pie va'sts budžeta 1930./31. saimniecības gada
(lik. chron. rād. Nr. 28) 798—799.

likumprojekta par pārgrozījumiem tiesu iekārtas likumā
(lik. chron. rād. Nr. 82) 509.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 386, 515, 542, 598., 1198,
1308 (3 priekšl).

Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšanas vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 804.
Pārgrozījumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģime-

nes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr. 42) 211.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 509—510'.
pieprasījumu par valdības rīcību «Zemnieku ban-

kas» lietā (piepr. chron. rād. Nr. 1) 307.
jautājumu par akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas

Uniona bankas» stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218.

Starpsauciens 888.

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

izglītība, kara invalids.

Runā pie valsts budžeta 1930'./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 1231—1235.

likumprojekta par pārgrozījumiem likumā par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rad.
Nr. 42) 211—212.

Iesniedzis priekšlikumus 212, 277, 1238 (2 priekšl), 1239
(2 priekšl).

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem likumā par
cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu ārstēšanu (lik. chron.
rād. Nr. 42) 211.

Dzelzītis, Hugo (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība

valsts zemes bankas pārvaldnieks.

II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijas, juridiskā 1054, parlamen-
tārā izmeklēšanas 301—302, tirdzniecības un rūpniecības '693.

Izstājies no kommisijām, lauksaimniecības 507,
parlamentārās izmeklēšanas 304, tirdzniecības un rūpniecības
464.

Referents pie likumiem:
Papildinājumi likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1063—1064,
1082—1083.

Linu iepirkšanas cenas 1930. gada ražai (lik. chron. rād.
Nr. 31) 1084—1085, 1085.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Starpsauciens 680.

Dzenis, Antons (Latg. dēm. zemn. apv.).
Dzimis 1893. gada 7. aprīlī, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, atvaļināts virsnieks.

I un II Saeimas deputāts.
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Referents pie likumiem:
Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (lik. chron. rād.

Nr. 13) 104—105, 106, 613, 615—616.
Muitas likumos noteiktās pierobežas joslas platības gro-

zīšana (lik. chron. rād. Nr. 23) 611.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par sēklas fon-

du (hk. chron. rād. Nr. .29) 818—819, 832—834.
Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1060—1063,
1080—1082.

Linu iepirkšanas cenas 1930. gada ražai (lik. chron. rād.
Nr. 31) 1084—1085.

Runā pie likumiem".
Jaunlatga'es pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 2)

16.
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjlenes un Lie-

pājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu būvi ('ik. chron. rad.
Nr. 4) 19—20, 22—23,

Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (lik. chron. rād.
Nr. 13) 614.

dienaskārtības 6.

Iesniedzis priekšlikumus 6, 17, 30, 506 (2 priekšl), 615,
803, 1313, pārejas formulu 460.

Parakstījis 'likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055.
Starpsauciens 194.

Eglītis Arkādijs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1898. gada 7'. janvārī, latvietis, garīgā semināra

un augstskolas agronomiskās fakultātes izglītība, Talsu apriņķa
agronoms un kooperācijas darbinieks, zemkopības ministra
biedrs.

II Saeimas deputāts.
i

Referents pie likuma par agrārās reformas likuma I da-
ļas 3. panta papildina!umiem un pārgrozījumiem (lik. chron.
rād. Nr. 22) 600—601.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 16) 526.
Agrārās reformas likuma I daļas 3. panta papildinājumi

un pārgrozījumi (lik.. chron. rād., Nr. 22) 607—609' , 609^610.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 1194^-1195.
likumprojekta par papildinājumiem noteikumo'S

par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām (lik.
chron. rād. Nr. 55) 220-—221.

priekšlikumiem:
uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt dažus nodokļu

likumprojektus par labu pašvaldībām (noraida) 208—209.
uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku nekustamās mantas

novērtēšanā 387—388, 391—392.
vēlēšanām, Valsts Prezidenta 1013'—1014.

Iesniedzis priekšlikumus 509, 1053, pārejas formulas
1084, 1086.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums noteikumos par karavīru un valsts ierēdņu

un kalpotāju pensijām, (lik. chron. rād. Nr. 56) 220.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055,
Starpsaucieni 52, 55, 134, 164, 165 (2 reizes), 217 (4 rei-

zes), 235, 236, 238 (2 reizes), 392 (6 reizes), 397 (.2 reizes),
398, 402 (8 reizes), 403 (5 reizes), 414, 441, 442 (2 reizes), 445
(3 reizes), 449 (5 reizes), 469 (2 reizes), 547 (2 reizes), 553,
592 (2 reizes), 593, 609 (2 reizes), 616, 674 (2 reizes), 674^-675,
813, 814, 846, 864, 869-, 885 (2 reizes), 888, 913, 923, 942 (3 rei-
zes), 943, 961, 963, 982, 1173 (2 reizes), 1282, 1292, 1293'.

Priekšsēdētāja aizrādījums 165.

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

ba, žurnālists - redaktors.

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

Referentu pie redakcijas kommisijas ziņojumiem' 629, 630.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron.! rād. Nr. 28) 1114—111», 1285—1286, 1295—1305.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 1307—1308.

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku
pensijām (lik. chron. rād, Nr. 68) 130.

jautājumu par Lietuvas politiskā bēgļa Misiula izdošanu
Lietuvas valdībai (jaut. chron. rād. Nr. 1) 49.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 1286, 1303.

Pieprasījums noteikt laiku piespriestā soda izpildīšanai
386.

Ērglis, Jūlijs (zemn. sav.).
Dzimis 1885. gadā 24. decembrī, latvietis, karaskolas un

pašizglītība, lauksaimnieks, atvaļināts pulkvedis-Ieitnants.

II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, parlamentāru izmeklēšanas
304.

Runā pie dienas kārtības 541—542.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošanā (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055.
Starpsaucieni 891 (2 reizes), 1150.

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part.).
Dzimis 1870. gada 26. augustā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, kalnu inženieris.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Agrārās reformas likuma I dalās 3. panta papildinājumi

un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. ;22) 605—607.
. Valsts budžets 1930./3L saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 1165.—1168.
Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu

(lik. chron. rād. Nr. 29) 824-^825.
Nekustamas mantas atsavināšana Rīgas pilsētā (lik.;

chron. rād. Nr. 32) 1089.

priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku
nekustamās mantas novērtēšanā 389—390.

Iesniedzis priekšlikumus 13 (3 priekšl), 463, 464, 488>—
489, 1053.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem likumā par zemes ceļiem (lik. chron. rād. Nr. 87)
1055.

Atvaļinājums 127.

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

glītība, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 19) 536.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Lie-

pajas-Pavilostas-Alsungas dzelzceļu būvi (lik. chron: rād. Nr.
4) 23—24.
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Pasta satiksme (lik. chron. rād. Nr. 5) 36—37.
Pilsētu pašvaldības (lik . chron. rād. Nr. 14) 120—126,

145—146, 153, 187, 225, 290^-291, 295, 320—321, 322—323, 326,
333—334, 395—336, 337, 370, 375'—376., 478, 486-^87, 493—494
495, 498—499, 499—500, 500, 503.

Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.
chron. rad. Nr. 16) 523i, 527, 531.

priekšlikumiem:
uzdot pašvaldības kommisijai 2 nedēļu laikā izstrādāt li-

kumu par peļņas nodokļa atcelšanu sākot ar 1930./31. budžeta
gadu (noraida) 194—195.

uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt dažus nodokļu li-
kumprojektus par labu pašvaldībām (noraida) 204—205.

_ uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku nekustamas mantas
novērtēšanā 390—391.

. balsošanas kārtības 338.

Iesniedzis priekšlikumus 154, 188 (2 priekšl), 200, 322,
327, 336, 337—338, 370, 377, 487, 496, 499, 500 (2 priekšl), 503,
509, 533, 1053.

Parakstījis likumprojektu par papildinājumu noteikumos
par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām (lik.
chron. rad. Nr. 55) 220.

Starpsaucieni 193 (2 reizes), 203.

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

glītība, agronoms.

Tautas Padomes loceklis.

Zemkopības ministris 386.

Atbild kā zemkopības ministris uz jautājumiem par ne-
pareizu rīcību sēklas apgādāšanā zemniekiem (jaut. chron.
rād. 25) 595—597.

Runā pie likumiem:
Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļa būve (lik.

chron. rād, Nr. 11) 95^-^96.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 766.

priekšlikuma 538.

Iesniedzis priekšlikumus 96, 99, 344 (2 priekšl), 463, 538,
776.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Starpsauciens 1160.

Hans, Džons (vācu balt. part.).
Dzimis 1869. gada 1. novembrī, vācietis, augstskolas izglī-

tība, Liepājas biržas komitejas sindiks.

I un II Saeimas deputāts.

Saeimas sekretāra I biedrs.

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

Nr. 21) 567—568.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (liik. chron.

rād. Nr. 28) 704—706, 1140—1141.
Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1070—1071.

Iesniedzis priekšlikumus 506, 1198.

Starpsaucieni 660, 1007.

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

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

^^B ' i^^^^^^^^^HI^BH^^IHHHI

I un II Saeimas deputāts.

Runā pie papildinājuma likumā par piemaksām pie atlī-
dzības par valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rad. Nr. 30)
1078—1079.

Iesniedzis priekšlikumus 44, 301, 583,

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Starpsaucieni 550', 599, 739, 741, 889.

Jankus, Oskars (stradn. un zemn. fraka).
Dzimis 1905. gada 4. janvārī, latvietis, Latvijas Universi-

tātes students, sabiedrisks darbinieks.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 1) 64—66.
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 155.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 665i—674, 719—723, 975—982, 1278—1282.
likumprojekta par neizmaksātās strādnieku a'gas

izmaksu un piedzīšanu 546—548.

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku ban-
kas» lietā (piepr. chron. rād. Nr. 1) 441—449.

jautājumiem:
Avīzes «Karogs» apturēšana un žurnāla «Darba vieta»

numura konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 3) 53—55.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7)
133—134.

Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.
chron. rād. Nr. 9) 137—139.

Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Oniona bankas» stā-
voklis (jaut. chron. rād. Nr. 13) 252—256.

Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana un kratīšanas ek-
spedīcijā (jaut. chron. rād. Nr. 31) 1066—1058.

balsošanas motīviem 283, 504'—505.

vēlēšanām, Valsts Prezidenta 963—964.

Iesniedzis priekšlikumus 156, 963, paziņojumus 283, 504,

Parakstījis likumprojektus:
Bezdarbnieku apdrošināšana 396.
Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana 543.
jautājumus:
Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 51.
Avīzes «Karogs» apturēšana un žurnāla «Darba Vieta»

numura konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 3) 53,
Seržanta Ansona rīcība (jaut. chron. rād. Nr. 4) 56.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7) 133.
Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās .. (jaut.

chron. rād. Nr. 8) 134.
Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.

chron. rād. Nr. 9) 137.
Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (jaut. chron. rād.

Nr. 10) 139.
Cietuma režīms (jaut. chron. rād. Nr. 11) 21,2.
Progresīvo neredzīgo vajāšana Strazdmuižas patversmē

(jaut. chron. rād. Nr. 12) 217.
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 236.
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī

(jaut. chron. rād. Nr. 15) 274.
Kreiso strādnieku vajāšana pašvaldībās (jaut. chron. rād.

Nr. 17) 276.
Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut.

chron. rād. Nr. 18) 305'.
Žurnāla «Darba Vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron.

rād. Nr. 19) 344.
Latvijas un Polijas ģenerālštābu sadarbība (jaut. chron.

rād. Nr. 20) 3,56.
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Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-
liegšana Rīgā 1930. gada 10. marta (jaut. chron. rad. Nr. 24)512.

SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.
chron. rād. Nr. 27) 591.

Attiecības ar SPRS (jaut. chron. rād. Nr. 29) 812.

Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana un kratīšanas ek-
spedīcijā (jaut. chron. rād. Nr. 31) 1056.

Starpsaucieni 241, 257, 258 (4 reizes), 259 (2 reizes), 262,
302, 403, 404 (2 reizes), 409 (2 reizes), 414, 420 (2 reizes), 514,
618, 743, 810 (2 reizes), 955, 957, 982 (3 reizes), 983 (2t reizes),
984, 985, 986, 987.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 55 (2 reizes), 259, 409, 442—
443, 443 (2 reizes), 674.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 241, 257, 403, 449 (3 rei-
zes).

Priekšsēdētājs ņem vārdu 449.

Izslēdz no sēdes 1174.
Izved no zāles 1173. .

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 12, 48.

Jeļisējevs, Grigorijs (veoticīlbn.).
Dzimis 1896. gada 23. februārī, krievs, vidusskolas izglī-

tība, skolotais.

Iesniedzis priekšlikumus 278, 1308 (2 priekšl).

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku
pensijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.

Jeršovs, Leonids (strādn. un zemn. frakc).
Dzimis 1906j gada 25. maijā, krievs, pamatskolas izglītība,

galdnieks.

Izstājies no kommisijas, pašvaldības 192.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 126, 141, 181,

360.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 923, 1277.

jautājuma par Latgales strādnieku un kalpotāju arod-
biedrības slēgšanu Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. 30) 1056.

priekšlikumiem:
Uzdot pašvaldības kommisijai divu nedēļu laikā izstrādāt

likumu par personas nodokļa atcelšanu sākot ar 1930./31. bur
džeta gadu 199.

Izslēgt deputātu J. Zlaugotni-Cukuru uz vienu sēdi 1183.

Iesniedzis priekšlikumus 148, 181, 363, paziņojumu 966.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād, Nr. 68)

130.
Bezdarbnieku apdrošināšana 396.
Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana 543.
jautājumus:

Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 51.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādniek'!

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7) 133.
Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās (jaut

chron. rād. Nr. 8) 134.
Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.

chron. rād. Nr. 9) 137.
Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (jaut. chron. rād. Nr.

10) 139.
Cietuma režīms (jaut. chron. rād, Nr. 11) 212.
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī

(jaut. chron. rād. Nr. 15) 274.
Kreiso strādnieku vajāšana pašvaldībās (jaut. chron. rād.

Nr. 17) 276.
Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut.

chron. rād, Nr. 18) 305.
Žurnāla «Darba Vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron.

rād. Nr. 19) 344.
Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-

liegšana Rīga 1930. gada 10.martā (jaut. chron. rād. Nr. 24)512.

Politiskas pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrībās
organizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 550.

SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.
chron. rād. Nr. 27) 591.

Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana
Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. 30) 1056.

Avīzes «Biedra» numura, konfiscēšana un kratīšanas ek-
spedīcijā (jaut. chron. rād. Nr. 31) 1066.
, Priekšsēdētājs ņem vārdu 1183.

Izslēdz uz vienu sēdi 1183,

Izved no zāles 1184.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 12 (2 lietās), 158—159, 542
—543.

Pieprasījums atļaut aizturēt un aizvest spaidu kārtā uz
nopratināšanu 507.

Jukšinskis, Antons (krist. zemn. un kat. part.).
Dzimis 1902. gadā, latvietis, vidusskolas izglītība, sko-

lotājs.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 744—746, 1184—1186.
Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu

(lik. chron. rād. Nr. 29) 828—830.
priekšlikumiem:
Uzdot pašvaldības kommisijai divu nedēļu laikā izstrādāt

Likumu par personas nodokļa atcelšanu sākot ar 1930.131. bu-
džeta gadu 197.

Uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt dažus nodokļu li-
kumprojektus par labu pašvaldībām 207—208.

personīgā lietā 211, 1196.

Iesniedzis priekšlikumu 57.

Starpsauciens 1193.

Priekšsēdētāja aizrādījums 1196.

Juraševskis, Pēteris (dēm. centrs).
Dzimis 187121. gada 5. aprīlī, latvietis, augstskolas izglītība,

zvērināts advokāts un notārs.

Tautas Padomes loceklis, II Saeimas sekretārs.

Ievēlēts kommisijā, parlamentārā izmeklēšanas
301—302.

Referents pie likuma par muitas likumos noteiktās piero-
bežas joslas platības grozīšanu (lik. chron. rād. Nr. 23) 610—
611.

Runā pielikumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik . chron, rād. Nr. 14) 141, 181—182,

184, 185, 189, 268, 297—298, 339, 360, 364, 379, 481—482,
497—498.

Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 21) 568—571.

dienas kārtības 1288.

Iesniedzis priekšlikumus 148, 182—183, 184, 185, 189, 269,
278, 299, 340, 342, 363, 365, 380, 498, 1287—1288.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron. rād. Nr.

82) 507.

Starpsauciens 795.

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

glītība, agronoms.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
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Parakstījis likumprojektus:
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr.

70) 1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291,

Pieprasījums izdot tiesāšanai 589—590.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisi-

ju un citam sedem 1294.

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

tātes students, žurnālists.

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

Izstājies no kommisija.s, organizācijas 507.

Ri'nā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) ©02—912, 1039—1045, 1240—1251.

Parakstījis jautājumu par akciju sabiedrības «Lats» un
«Rīgas Oniona bankas» stāvokli (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218.

Starpsaucieni 64, 80, 216, 745, 11108, 1046, 1102.

Priekšsēdētāja aizrādījums 1251.

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

glītība, zvērināts advokāts.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 889—900.
Nekustamas mantas atsavināšana Rīgas pilsētā (lik. chron.

rād. Nr. 32) 1090.
likumproj ektiem:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 805—806.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron, rād, Nr. 68)

131—132.
Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana

545—546.

priekšlikuma uzdot valdībai iesniegt divu nedēļu
laikā Saeimai likuma projektu par nopelnītās darba algas iz-
maksas un piedzīšanas nodrošināšanu algotiem darbiniekiem
463—464.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 463, 1090.

Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 804.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
jautājumu par atlīdzības izmaksāšanu Satiksmes

ministrijas! dienas strādniekiem par neizlietoto atvaļinājumu
(jaut. chron. rād. Nr. 22) 469.

Starpsaucieni 427, 450, 723, 795, 1287.

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

ārsts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces 'loceklis, ī un II
Saeimas priekšsēdētājs.

Saeimas priekšsēdētājs.

Kandidē uz valsts Prezidenta amatu 963, 970, 1011.

Aizrādījumi deputātiem 55 (2 reizes), 1.63, 165, 177 (2 rei-
zes), 238, 256, 257,. 259, 274, 293, 306, 350, 351, 352 (2 reizes),
356 ,392 393, 394, 400Ļ, 400—401, 402, 40'3 (3 reizes), 404, 449,
459 (2 reizes), 543, 564, 628, 644, 655, 674 (2 reizes), 675 (2
reizes), 688, 692, 693 (2 reizes), 726, 812, 813, 857, 868, 869

(2 reizes), 898, 923, 946, 979, 983, 984, 1004, 1008, 1036, 1173,
1184, 1196, 1216, 1250, 1251 (3 reizes), 1265, 1303.

Sauc deputātus pie kārtības 241, 257, 403, 983, 1173, 1184.

Ņem deputātiem vārdu 1173, 1183, 1184.

Paskaidrojumi 6, 13, 200, 234, 278, 646, 963, 969, 1027.

Paskaidrojumi pie balsošanas 8, 10, 11, 17, 30, 58 (3 rei-
zes), 59, 60—61, 95, 106, 149 (2 reizes), 152, 153, 180, 181, 200,
230, 232, 282, 288, 296, 331, 333Ļ 336, 338 (2 reizes), 342, 364,
369, 488, 507, 586, 610, 751, 802, 834, 836, 1083'.

Paziņojums par deputāta M. Abu'a nāvi 1308.

Kalļistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 2. maijā, krievs, skolotāju semināra iz-

glītība, pamatskolas pārzinis.

I Saeimas deputāts, II Saeimas sekretāra I biedrs.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 702, 936, 982, 1103.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par sēklas* fondu

(lik. chron. rād. Nr. 29) 831.
priekšlikuma uzdot pašvaldības kommisijai divu ne-

dēļu laikā izstrādāt likumu piar personas nodokļa atcelšanu, sā-
kot ar 1930'./31. budžeta, gadu. 197.

Iesniedzis priekšlikumu 278.

Starpsauciens 1033.

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

Dziniis 1889. gada 10. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītī-
ba, valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 774—775.

Iesniedzis pārejas formulu 1084.

Kirilovs, Stepans (pareiztic. un vectic. vēl. un
apr. kr. org.).

Dzimis 1877. gada 11. 'jūlijā, krievs, pilsētas skolas izglītī-
ba, sko'otājs, lauksaimnieks.

Kiršteins, Kārlis (dēm. centrs).
Dzimis 1890. gada 30. maijā, latvietis, augstskolas izglītī-

ba, Latvijas Universitātes docents.

Runā pie likumiem:-
Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. Nr. 16) 528.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. ,28) 799—800.

Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu
(lik. chron. rād. Nr. 29) 825—826.

p r i e k š 1 i k u m _a uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku ne-
kustamas mantas novērtēšanā,386—387.

Iesniedzis priekšlikumus 278, 506, 528. .

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron. rād.

Nr. 82) 507.

Klīve, Ādolfs (zemm. sav.).
Dzimis 1888. gada 2. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība,

lauksaimnieks.

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

Ievēlēts kommisijā, pieprasījumu 1054.
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Runā pie vēlēšanām, Valsts Prezidenta 1014—1015.
personīgā lietā 283—284.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšanu (lik. chron. rād. Nr. 40)

1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rad.

Nr. 70) 1290.

Korņiļjevs, Jānis (Liaitv. paig. un lapr. pašv. ikrie
vu d'arib. sav.).

Dzimis 1901. gada 13. novembrī, krievs, vidusskolas iz-
glītība, zemkopis.

?

Iesniedzis priekšlikumus 278, 814.

Starpsaucieni 213, 1079.

Rullītis, Jēkabs (nac. bloks).

Dzimis 1890. gjida 24. martā, latvietis, augstskolas izglī-
tība, mācītājs.

I Saeimas deputāts.

Izstājies no kommisijas, pašvaldības 44.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 28) 1305— 1306i.

Iesniedzis priekšlikumu 585, pārejas formulu 460.

Starpsaucieni 677, 1001, 1065, 1250.

Atvaļinājums 44.

Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs (neatkar, soc.)

Dzimis 1884. gada 1. oktobrī, latvietis, augstskolas izglī-
tība, ārsts, rakstnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 38) 791—7921, 1019^-1026,

Iesniedzis priekšlikumus 95, 278.

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-
sijām (lik. chron. rad. Nr. 68) 130.

t

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

glītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.

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

Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

Izstājies no k o m m i sijām, juridiskās 1054, organi-
zācijas 1054.

Aizrādījumi deputātiem 409 (2 reizes), 410, 441, 443—443,
443 (2 reizes), 504, 741 (2) reizes), 744, 745, 931.

Sauc deputātus pie kārtības 407, 447, 449 (3 reizes).

Ņem deputātam vārdu 449.'
Paskaidrojumi 190 (2 reizes), 301.
Paskaidrojumi pie balsošanas 184, 188, 377, 380', 612,

614, 616.

Parakstījis likumprojektu par sviesta eksporta veicinā-
šanu (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Iesniedzis paziņojumu 10i26.
Kandidē uz Valsts Prezidenta amatu 963, 970, 1011.
Va Īsts Prezidents 1019.
Kā Valsts Prezidents dod svinīgo solījumu 1026—1027.
Noliek mandātu 1026.

Laicens, Linards (strādn. un zenin. fraka).
Dzimis 1(883. gada 1'6. novembrī, latvietis, nenobeigta

augstskolas izglītība, rakstnieks, pašvaldības darbinieks.

Runā pielikumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 1) 66'—67.
Pasta satiksme (lik. chron. rād. Nr. 5) 33—34.
Pilsētu- pašvaldības (Ik. chron. rād. Nr. 14) 223, 231—2312.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. 28) 863—870, 883—889, 1277—1278.
jautājumiem:
Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 52.
Seržanta Ansona rīcība (jaut. chron. rād. Nr. 4) 56.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku un

zemnie'ku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7)
169—171. ' : >' - l

Kratīšanas strādnieku arodbiedrības (jaut chron. rād.
Nr. 10) 139—140.

Cietuma režīms (jaut. chron. rād. Nr. 11) 212—217.
Progresīvo neredzīgo vajāšana S'trazdumuižas patversmē

(jaut. chron. rād. Nr. 12i) 217—218.
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 235—239.
Latvijas uu Polijas ģenerālštābu sadarbība (iaut. chron.

rād. Nr. 20) 356—357.
Rīgas pasta administrācijas nelikumīgā rīcība (jaut chron.

rād. Nr. 23) 511.
Attiecības ar SPRS (jaut. chron. rād. Nr. 29) 813—814.

balsošanas motīviem 618.
Iesniedzis priekšlikumus 34, 192 (2 priekšl,), 2!23< 232, pa-

ziņojumus 618, 966.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. 68) 130.
Bezdarbnieku apdrošināšana 396.
Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzīšana

543.
jautājumus:
Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 51.
Avīzes «Karogs» apturēšana un žurnāla «Darba vieta»

numura konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 3) 53.
Seržanta Ansona rīcība (jaut. chron. rād. Nr. 4) 56.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7) 133'.
Strādnieku sišana arodbiedrību . telpu kratīšanās (jaut.

chron. rad. Nr. 8) 134.
Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.

chron. rād. Nr. 9) 137.
Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (jaut. chron. rād.

Nr. 10) 139.
Cietuma režīms (jaut. chrom. rād. Nr. 11) 212.
Progresīvo neredzīgo vajāšana Strazdumuižas patversmē

(jaut. chron. rād. Nr. 12) 217.
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. 14) 235.
Latvijas un Polijas ģenerālštābu sadarbība (jaut. chron.

rād, Nr. 20) 356.
Rīgas pasta administrācijas nelikumīgā rīcība (jaut. chron.

rād. Nr. 23) 511.
SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.

chron. rād. Nr. 27) 591.
Attiecības ar SPRS (jaut. chron. rād.* Nr. 29') 812.
Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana

Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. 30') 1056.
Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana un kratīšanas eks-

pedīcijā (jaut. chron. rād. Nr. 31) 1056.
Starpsaucieni 163, 242, 244 (2 reizes).

Priekšsēdētāja aizrādījums 238.

Laimiņš, Eduards (zemn. sav.).
Dzimis 1882

^
gada 17. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas Universitātes docents, iekšlietu ministris.

Ievēlēts kommisijā, organizācijas 1054.

Atbild kā iekšlietu ministris uz j.a u tālu-
miem:

Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 52—53.
Avīzes «Karogs» apturēšana un žurnāla «Darba vieta» nu-

mura konfiscēšana (jaut. chron. rād Nr. 3) 55—56.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7)
163—164.
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Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs ? (jaut.chron. rad. Nr. 9) 175—177.
x' .^r*tilanastrādnieku arodbiedrīb ās

(jaut. chron rād,
Nr. 10) 177.

Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspili
(jaut. chron. rad. Nr. 15) 313.

i^af-S
S-3ondlliekl1 vajāšana Pašvaldībās (jaut. chron. rād.

Žurnāla «Darba vieta,» numura konfiscēšana (jaut. chron.
rad. Nr. 19) 356.

Arestēto strādnieku sišana 9. policijas iecirknī (jaut.
chron. rad. Nr. 21) 467.

Latvijas_ drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-liegšana Rīga 1930. gada 10. martā (jaut. chron. rād. Nr. 24)
514.

Politiskās pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrībās
organizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 554—555.

Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana
Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. 30) 1292. '

Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana un kratīšanas cks-
, pedicija (jaut. chron. rād., Nr. 31) 1292—1293.

kā finanču ministra v. i. uz jautājumu par akciju
sabiedrības «Lats» un «Rīgas Uniona bankas» stāvokli (jaut.
chron. rad. Nr. 13) 246—247.

Iesniedzis priekšlikumu 60.
Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād, Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād. Nr. 70)

1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād, Nr. 79) 1291.
Starpsaucieni 165, 904 (3 reizes), 937, 938 (2 reizes), 947,

949.

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

jurists, profesors krievu universitātes kursos Rīgā

I un II Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem Ministru kabi-
neta iekārtā (lik. chron. rād. Nr. 6) 67—58, 59, 60.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 480—481.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād Nr. 28) 800—802, 1220—1222.

Iesniedzis priekšlikumus 278, 464, 1058.
Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-

sijām (lik. chron. rād. 68) 130.

Starpsaucieni 402 (2 reizes), 451, 869, 883,

Priekšsēdētāja aizrādījumi 58, 869. i
Atvaļinājums 470.

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

tība, pašvaldību darbinieks.

Tautas Padomes loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.

chron. rād. 16) 522—523, 530—531,
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 1255—1269.
jautājuma par lidmašīnu katastrofām kara aviācijā

(jaut. chron. rād. Nr. 5) 76—79'.
Iesniedzis priekšlikumus 234, 527, 531.

Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos '(lik.

chron, rād. Nr. 38) 804.
Pārgrozījumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģime-

nes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr. 4!2)211.
Pārgrozījumi likumā par valsts aizdevumiem pilsētu būv-

niecībai (lik. chron. rād. Nr. 83) 590.

jautājumus:

Lidmašīnu katastrofas kara aviācija (jaut . chron. rād-
Nr. 5) 76,

Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (iaut. chron.
rād. Nr. 6) 132.

Priekšsēdētāja aizrādījums 1265. ? '

Lorenes, Klāvs (soc. dēm.).
Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis, speciāla aroda

izglītība, kooperācijas darbinieks.

I un II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, tirdzniecības un rūpniecības
462.

Izstājies no kommisijas, tirdzniecības un rūpnie-
cības 190.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 1127—1137.

Iesniedzis priekšlikumus 44, 507, 963, 970', 1265, 1286i—1287.

Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 804.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rādi Nr. 68)

130.
jautājumu par nepareizu rīcību sēklas apgādāšanā

zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 25) 548.
Starpsauciens 749.
Atvaļinājums 158.

Maizelis, Noijs, (Bunds).
Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

ārsts.

I un II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, tirdzniecības un rūpniecības
44.

Izstājies no kommisijas, tirdzniecības un rūp-
niecības 100.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības Cik. chron. rād. Nr. 14) 231.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 912—914, 1119—1121.

Iesniedzis priekšlikumus 277, 1307.
Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-

sijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130'.
Starpsauciens 979'.

Mazvērsītis, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1866. gada 25. martā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas direktors.
I Saeimas deputāts.

Iegūst mandātu 1026.
Iesniedzis paziņojumu 1052.

Menderis, Fricis (soc. dēm.).
Dzimis 1885. gada _20. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītībaj zvesrinats advokāts. i

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

Runā pie likuma par pārgrozījumiem preses likumā (lik.
chron., rād. Nr. l) 68—69.

jautājuma par Lietuvas politiskā bēgļa Misiula izdošanu
Lietuvas valdībai (iaut. chron. rad. Nr. 1) 81—83, 84—85.

Iesniedzis priekšlikumus 81, 278,
Parakstījis likumprojektu par literātu um māksli-

nieku pensijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.

jautājumu par Lietuvas politiskā bēgļa Misiula iz-
došanu Lietuvas valdībai (jaut. chron. rad. Nr. 1) 49.

Starpsauciens 69'.
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Miezis, Ernests (stradn. un zemn. frakc).
Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, pamatsko'as un

pašizglītība, dzelzsgriezējs.

Kandidē uz Valsts Prezidenta amatu 963.

Runā pie jautājuma par politiskās pārvaldes agentu_ pat-
varībām pret strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem
(jaut. chron. rād. Nr. 7) 168—169.

Iesniedzis paziņojumu 966. ?
Parakstījis jautājumus:
Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 51.
Seržanta Ansona rīcība (jaut chron. rād. Nr. 4) £6
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Po'ijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 235,
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventsp'.lī

(jaut. chron. rād. Nr. 15) 274.
Strādnieku stāvoklis Bērtiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut.

chron. rād. Nr. 18) 305.
Žurnāla «Darba vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron.

rād. Nr. 19) 344.
Latvijas un Polijas ģenerālštābu sadarbība (jaut. chron.

rād. Nr. 20) 356,
Rīgas pasta administrācijas nelikumīgā rīcība (jaut. chron.

rād. Nr. 23) 511.
SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.

chron. rād. Nr. 27) 591.
Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana

Daugavpilī (jaut. chron. rād, Nr. 30) 1056,

Pieprasījums izdot tiesāšanai 1'2.

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

glītība, rakstnieks — publicists.

II Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par Krāslavas-Dagdas-Ludzas šo-
sejas būvi (lik. chron. rād. Nr. 13) 613—614,

ziņojumiem, redakcijas kommisijas 555, 555—556, 556,
837, 1091.

Runā pie lik-um i em:
Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 2)

14—15.
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Lie-

pajas-Pavilostas-Alsungas dzelzceļa būvi (lik. chron. rād. Nr. 4)
27—28.

Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļa būve (lik. chron.
rād. Nr. 11) 90—91.

Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (lik. chron. rād.
Nr. 13) '614—615.

Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 330, 331,
340—341, 359—360, 361, 482—483, 491.

Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 28) 958—960, 1050—1052, 1152, 1273—1277.

Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par
valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1077—1078.

likumprojektiem:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād, Nr. 38) 809—810,
Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem pilsētu būv-

niecībai (lik. chron. rād. Nr. 83) 590—591.
priekšlikumiem:
uzdot pārvaldības kommisijai nedēļas laikā izstrādāt li-

kumu par peļņas nodokļa atcelšanu sākot ar 1930./31. budžeta
gadu 196—197.

uzdot pašvaldības kommisijai izstriādāt dažus nodokļu
likumprojektus par labu pašvaldībām 205—206.

uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku nekustamās mantas
novērtēšanā 392—393.

Iesniedzis priekšlikumus, 17, 2O0, 278, 301, 329, 331 (2
priekšl.), 341, 363, 492, 1307, pārejas formulas 1084, 1086.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensiju (lik. chron. rād. Nr. 68)

130.
Papildinājumsnoteikumos par karavīru un valsts ierēdņu

un kalpotāju pensijām (lik. chron. rad. Nr. 55) 220.

Starpsaucieni 15, 203, 206 (2 reizes), 238, 239, 362, 402,
492, 647, 651 (2 reizes), 937, 961, 1153, 1153, 1212 (2 reizes),
1258, 1264, 1282, 1286.

Muižnieks, izidors (soc. dēm.).
Dzimis 1899. 'gada 5. jūlijā, latvietis, Latvijas Universi-

tātes students, revidenta pa'īgs valsts kontrolē.

Runā pie likumiem:
.Jaun'atgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād.

Nr. 2) 16.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 737—741, 1027—1037.
Papildinājumus likumā par piemaksām pie atlīdzības par

vald'bai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1075—1077.
priekšlikumiem:
uzdot pašvaldības kommisijai 2 nedēļu lailkā izstrādāt li-

kumu par peļņas nodokļa atcelšanu sākot ar 1930./31. budžeta
gadu 192—194.

uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt dažus nodokļu li-
kumprojektus par labu pašvaldībām 201—204, 209—210.

dienas kārtības 6.
Iesniedzis priekšlikumus 192, 201, 277.

Parakstījis likumprojektus:
Literātu un mākslinieku pensijas (lik . chron. rād. Nr. 68)

130.
Pārgrozījums likumā par cietušo karavīru un viņu ģime-

nes locekļu ārstēšanu (lik. chron. rād. Nr. 42) 211.

jautājumu par nepareizu rīcību sēklas apgādāšanā
zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 25) 548,

Starpsaucieni 1046 (5 reizes), 1195.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 741, 1036 (2 reizes).

Nuroks, Arons (Mizrachi).
Dzimis 1875. gada 22. oktobrī, žīds, augstskolas izglītība,

rabins.

Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts kommisijā, finanču 464.

Izstājies no kommisijas, finanāu 1058.

Nuroks, Markus (Mizrachi).
Dzimis 1872. gada 25 .oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,

rabins.
I un II Saeimas deputāts.

Ievēlēts kommisijā, finanču 1058.
Izstājies no k o m m i s i j ām, budžetu 13, finanču

464.

Iesniedzis priekšlikumus 13, 278.
Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-

sijām (lik. chron. rad. Nr. 68) 130.
Atvaļinājums 414.

Opvncans, Jānis (Latg. soc. zemn.un str. part.).
Dzimis 1899. gada 25. martā, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, Latvijas Universitātes students,

II Saeimas deputāts.

Iesniedzis priekšlikumu 278.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 12, 76, 386, noteikt laiku pie-

prasīta soda izpildīšanai 13.
Izdots'tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju

un citam sedem 617—618.

Ozoliņš, Gustavs (zemn. sav.).
Dzimis 1895. gada 28. aprīlī, latvietis, draudzes skolas un

pašizglītība, zemkopis.
Ievēlēts kommisijā, lauksaimniecības 507.
Runā pie papildinājumal likumā par piemaksām pie atlī-

dzības par valdībai nodotiem liniem (lik. chron, rād. Nr. 30)
1073—1075.
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Iesniedzis priekšlikumu 1085.

Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgu nokārtošana (lik. chron. rād. Nr. 70)

1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

Ozoliņš, Lūkass (Latg. krist. zemn. un kat
part.).

Dzimis 1879. gada 10. oktobrī, latvietis, vidusskolas iz-
glītība, pamatskolu inspektors.

II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 30) 1045>—1047.

Starpsaucieni 1031 (3 reizes), 1032 (4 reizes), 1038, 1149.

Pabērzs, Juris dprogr. tautas apv.).
Dzimis 1891. gada 30. jūlijā, latvietis, nenobeigta augst-

skolas izglītība, tieslietu ministris.
Satversmes Sapulces loceklis.

Atbild uz jautājumiem:
Lietuvas politiskā bēgļa Misiula izdošana Lietuvas val-

dībai (jaut. chron. rādi Nr. 1) 79—81.
Cietuma režīms (jaut. chron. rād. Nr. 11) 239—245.

Pabērzs, Sebastjāns (progr. tautas apv.).
Dzimis 1889. gada 9. jūnijā, latvietis, pašizglītība, lauk-

saimnieks.

Iesniedzis priekšlikumus 301, 1283.

Pastors, Alfonss (krist. zemn. un kat. part.).

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

II Saeimas deputāts.

Izstājies no kommisijas, juridiskās 44.

Runā pie likumiem:
Valsts budtžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 733^735,
Papildinājums likumā par piemaksām pie atl'dzības par

valdībai nodotiem liniem (lik. chron. rād. Nr. 30) 1071—1073:

personīgā lietā 760.

Iesniedzis priekšlikumu 628.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem
^

un papil-
dinājumiem likumā par zemes ceļiem (lik. chron. rad. Nr. 87)
1055.

Starpsaucieni 905, 906.

Pauļuks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglītī-

ba, zvērināts advokāts.

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

Saeimas priekšsēdētāja I biedrs 1054—1055.

Paskaidrojums pie balsošanas 1283.

Ievēlēts kommisiijā, ārlietu 192.

Izstājies no kom m i a» i jas, ārlietu 464, pieprasī-
jumu 1054.

Referents pie likuma par 1|905. gada 17. jūlijā Hāgā pa-
rakstīto konvenciju par cīvīltiesašanas kartību (tik. chron. rad.
Nr. 15) 470—471.

Iesniedzis priekšlikumus 628, 803, 814, 963, 970, pārejas
formulu 460.

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

tība , zvērināta advokāta palīgs.

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

Ievēlēts k o m rn i s i j'iā, organizācijas 507.

Referents pie Saeimas kārtības ruļļa papildinājuma (lik.
chron. rād. Nr. 21) 561—564, 584—585' , 586, _

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 1) 63—64.
Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (hk. chron. rād. Nr. 2)

15—16.
Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (lik. chron. rād.

Nr. 13) 105—106.
Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (lik. chron. rād.

Nr. 21) 580—582.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. 28) 936—949, 982—988.

jautājumiem:
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku un

zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād. Nr. 7)
164—168, 171—173.

Arestēto strādnieku! sišana 9. policijas iecirknī (jaut.
chron. rād. Nr. 21) 465'—467, 468.

dienas kārtības 158, 284, 313.

Iesniedzis priekšlikumus 60 (noņem), 158, 20O, 234, 245,
278, 280, 284, 301, 304, 313, 343, 389, 467, 615, 542, 586 (2
priekšl.), 598, 1308, pārejas formulu 460.

Parakstījis likumproj ektu par apdrošināšanu ve-
cuma un invaliditātes gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 38) 804.

jautājumus:
Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba (jaut.

chron. rād. Nr. 16) 274.
Arestēto strādnieku sišana9. policijas iecirknī (jaut. chron.

rād. Nr. 2\) 465,

Starpsaucieni 903, 1050.

Priekšsēdētāja aizrādiums 946.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 12.

Piguļevskis, Vladimirs (soc. dēm.).
Dzimis 1889. gada 11. martā, ba'tkrievs, nenobeigta augst-

skolas izglītība, baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieks.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 963.

Iesniedzis priekšlikumu 277.

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-
sijām (lik. chron, rād, Nr. 68) 130.

Pommers, Jānis (pareiztic. un vectic. vēl. un
apv. krievu org.).

Dzimis 1876. gada 6. janvāri, latvietis, augstskolas izglī-
tība, Latvijas pareizticīgo archibīskaps.

II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 741—744.

Iesniedzis pārejas formulu 460.

Starpsaucieni 216, 255, 753, 789, 813, 886, 887 (3 reizes),
888 (2 reizes), 958, 1251, 1298.

Priekšsēdētāja aizrādījums 744.

Pusuls, Voldemārs (vācu bail part.).
Dzimis _ 1884. gada 5. janvārī, vācietis, augstskolas izglī-

tība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes loceklis.
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Runā pie likuma par pilsētu pašvaldībām (lik. chron. rād.
Nr. 14) 182, 227—2128, 229, 269—270, 286—287, 324, 361—362,
368, 371, 378, 481, 486,

Iesniedzis priekšlikumus 288 (21 priekšl.), 229, 230 (3
priekšl.), 231 (3 priekšl.), 232 (3 priekšl.), 264 (2 priekšl.), 268,
270, 369, 488 (2 priekšl.), 488—489, 656, 760.

Starpsaucieni 479 (2 reizes), 481, 498.

Radziņš, Eduards (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglī-

tība, pašvaldību darbinieks.

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

Runā pie likumiem:
Pasta satiksme (lik. chron. rād. Nr. 5) 36.
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 151—152, 156,

179—180, 186, 189—190, 224, 225, 226, 228—229, 266—267,
268—269, 286, 291—2921298, 3211, 323—324, 327, 328, 334-336,
337, 359, 360, 365, 368, 370, 371, 479'—480, 486, 489—490, 494,
503.

Valsts budžets 1930./31. budžeta gadam (lik. chron. rād.
Nr. 28) 1092—1094.

balsošanas motīviem. 150.

Iesniedzis priekšlikumus 152, 190, 227, 229, 277, 300, 322,
328, 363, 490, 533, paziņojumu 150.

Starpsaucieni 122, 125, 361.

k

Runā no vietas 265.

Rancans, Antons (krist. zemn. un kat. part.).
Dzimis 1897. gada 25. jūnijā, latvietis, Latvijas Universi-

tātes students.

II Saeimas Deputāts.

Ievēlēts k om m i s i j ā, juridiskā 44, parlamentārā iz-
meklēšanas (neievēl) 301—302.

Runā pie likuma par Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelz-
ceļa būvi (lik. chron. rād- Nr. 12) 97—98, 98.

Iesniedzis priekšlikumus 98 (2 priekšl), 507.

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

jas izglītība, Rīgas semināra profesors un rektors, Latvijas ka-
toļu bīskaps.

Tautas Padomes loceklis, I Saeimas deputāts un II Sa-
eimas priekšsēdētāja II biedrs.

Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.

Aizrādījumi deputātiem 713, 967 (3 reizes), 91721 (2 rei-
zes), 1013.

Paskaidrojumi 965', 966, 967, 971—972, 972, 1017, 1018.
Paskaidrojumi pie balsošanas 34, 37—38, 322, 964, 971.

Iesniedzis pārejas formulu 460.

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

tība, ārsts, Latvijas Universitātes privātdocents.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./3L saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 731—733, 1111—1114.

Iesniedzis priekšlikumu 44, 344.

Starpsaucieni 298, 490 (2 reizes), 618 (2 reizes), 998,
1098, 1106, 1132, 1273, 1286, 1297, 1298, 1301, 1304.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 49.

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

Liepājas pilsētas galva.

Referents pie likumiem:
Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (lik. chron. rād. Nr. 2)

13—14, 16—17.
Latvijas galvas pilsēta un apriņķu pilsētas (lik. chron.

rād. Nr. Nr. 3) 17.
Pasta satiksme (lik. chron. rād. Nr. 5) 31—32.
Pilsētu pašvaldfbas (lik. chron. rād. Nr. 14) 106—117,

147—148, 152, 153—154, 155, 156, 180, 181, 182, 184, 187, 188,
189, 190, 222, 223, 227, 228, 229, 232, 265, 267, 269, 270, 271, 2787,
288, 296—295, 298, 299, 300, 321—322, 327, 328, 331, 332, 333,
336, 337, 339, 340, 341, 359, 363', 365, 367, 369, 370, 371, 372,
373, 376, 378, 3801, 381, 382, 383, 477, 487, 490, 492, 496, 498, 499,
500, 503.

Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik.
chron. rād. Nr. 16) 519, 531.

Runā! 'pielikumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 229, 272, 327.
Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (lik. chron.

rād. Nr. 16) 523—524. x
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28) 702—704.

priekšlikuma uzdot pašvaldības kommisijai divu ne-
dēļu laikā izstrādāt likumu par personas nodokļa atcelšanu, sā-
kot ar 1930./31. budžeta gadu 199.

dienas kārtības 6.

Iesniedzis priekšlikumus 222, 272, 278, 300, 301, 329, 367,
382, 492, 496.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā (lik. chron. rād, Nr. 82)

507.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par zemes ceļiem

(lik. chron. rād. Nr. 87) 1055.

Runā no vietas 34, 185, 186, 226, 272, 330, 332, 373, 493.

Rozentāls, Miķelis (soc. dēm.).
Dzimis 1887. gada 5. decembrī, latvietis, elementārā iz-

glītība, tautskolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 28) 1961—962, 1152—1154, 1160—1164, 1191—1193,
1235—1237, 1282, 1309 -̂1310.

Noteikumiem par jauna termiņa nosacīšanu agrārās re-
formas likuma I daļas 3. panta e punktā un 14. pantā paredzēto
lūgumu iesniegšanai (lik. chron. rād. Nr. 50) 7—8.

priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku nekusta-
mas mantas novērtēšanā 388.

personīgā lietā 1195—1196.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 164, 200, 277, 280, 1123, 1196,
1197 (2 priekšl.).

Parakstījis jautājumus:
Nenormālais stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (jaut. chron-

rād. Nr. 6) 132.
Nepareiza rīcība sēklas apgādāšanā zemniekiem (jaut.

chron. rad. Nr. 25) 548.

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

glītība, provizors, tautas labklājības ministris.

I un II Saeimas deputāts.

Atbild uz jautājumiem:
Progresīvo neredzīgo vajāšana Strazdumuižas patversmē

(jaut. chron. rad. Nr. 12) 246i—246.
Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jjaut.

chron. rād. Nr. 18) 3S8.

Runā kā ministris pie valsts budžeta 1930./31. saim-
niecības gadam' (lik. chron. rād. Nr. 28) 914
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^tanSWJ&»^°^ailu vecllma un invaliditātesgadījumos Uik. chron. rad. Nr. 38) 806.
kā deputāts personīgā lietā 458—450.
Iesniedzis priekšlikumus 106, 342, 344, 506, 507.
Parakstījis likumprojektus:
Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40) 1291.
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. chron. rād Nr 70)1290.
Sviesta eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 79) 1291.

^

Starpsaucieni 428, 455, 907 (2 reizes).
Priekšsēdētāja aizrādījums 459.

Rudevics, Ansis (soc. dēm.).
Dzimis 1890. gada 6. janvārī, latvietis, tautskolas un paš-

izglītība, žurnālists.

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

I

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rad. Nr. 28) 646—656, 699—702, 875—882,

pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku bankas» lietā
(piepr. chron, rad. Nr. 1) 452—457.

personīgā lietā 302.

Iesniedzis priekšlikumus 164, 277, 301 (2 priekš).'.
Parakstījis likumprojektus:
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos (lik.

chron. rād. Nr. 38) 804.
Literātu un mākslinieku pensijas (lik. chron. rād. Nr. 68)

Starpsaucieni 458 (2 reizes), 987.

Priekšsēdētāja aizrādījums 655.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 49.

Sanders, Visvalds (nāc. bloks).
Dzimis 1885. gada 15. novembrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, mācītājs un skolotājs.

I Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Kuģu nodoklis no kuģiem piekrastes braucienos (lik.

chron. rād. Nr. 20) 558, 559.
Pārgrozījums akcīzes nodokļa nolikumā (lik. chron. rād.

I

Nr. 24) 612.

Runā pie valsts budžeta 1>930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rād. Nr. 28) 723—725.

likumprojekta par apdrošināšanu vecuma un invaliditātes
gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 38) 808—809.

priekšlikuma uzdot valdībai izlabot kļūdas lauku nekusta-
mas mantas novērtēšanā 393—394.

? Iesniedzis priekšlikumu 583.

Starpsauciens 843.

Skuienieks, Marģers (soc. dēm. maz.).

Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augst-
skolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.

Tautas Padomes I viceprezidents . Satversmes Sapulces
loceklfs, I Saeimas priekšsēdētaja II biedrs, II Saeimas depu-

I

tāts.

Runā pie jautājuma par latviešu kolonistu stāvokli Krie-
vijā (jaut. chron. rād. Nr. 28) 810—812.

Iesniedzis priekšlikumus 95, 278.

Parakstījis likumprojektu par literātu un mākslinieku pen-
sijām (lik. chron. rād. Nr. 68) 130.

jautājumu par latviešu kolonistu stāvokli Krievijā (jaut.
chron. rād. Nr. 28) 810.

^HT mĒĒĒĒĒĒ^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

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

glītība, zveirinats advokāts.

Referents pie likuma par slimo kasēm (lik. chron. rād.
Nr. 27) 623—628.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rad. Nr. 28) 1037—1039.

Iesniedzis priekšlikumu 488—489.
Starpsaucieni 1007 (2 reizes), "10O8, 1040 (3 reizes), 1041,

1107 (3 reizes), 1110 (3 reizes), 1209, 1220.

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

tiba, jurists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis I un IISaeimas deputāts.

Referents pie likumiem:
Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron rād Nr 1)61—62, 69.
Papildinājumi likumā par pavalstniecību (lik. chron rād

Nr. 7) 60.
Papildinājums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 8) 69—70.

k. , ^U?!likuma par pilsētlU Pašvaldībām (lik. chron rādINr. 14) 142—143.
Pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku bankas» lietā(piepr. chron. rād. Nr. 1) 449—451. "<"!*<»» nera

Iesniedzis priekšlikumu' 488—489.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 49.
Atvaļinājums 760.

Špoļanskis, Leontijs (Latv. pag. un apr. pašv
krievu darbin. apv.).

tība, ?auSmSs
£ada

* **"* kri6VS ' augStSkoIas iz^

II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (likchron. rad. Ne. 28) 949—954, 988, 1047—1050.
priekšlikuma uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt da-žus nodokļu likumprojektus par labu pašvaldībām 210.
Iesniedzis priekšlikumus 278, 301.

Šterns, Jānis (soc. dēm. maz.).
Dzimis 1876. gada 3. jūnijā, latvietis, pagastskolas izglī-tība, dairzkopis, lauksaimnieks. fc .abCKoias «Bli-

Satversmes Sapulces loceklis un II Saeimas deputāts.
Runā pie likumiem:

chron^T lļ)^if"™ "*** ***** <*

rād. N^tj^r^ii^
fiir

īstiS^ (,ik - ch™-
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par sēklas fondu(lik. chron. rad. Nr. 29) 819—821.
Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības parvaldībai nodotiem iniem (ik. chron, rād. Nr. 30) 1067-1070

_ Pieprasījuma par valdības rīcību «Zemnieku bankas»
lieta (piepr. chron. rād. Nr. 1) 451—452.

priekšlikumiem:
Uzdot pašvaldības kommisijai divu nedēļu laikā izstrā-

dāt likumu par personas nodokļa atcelšanu, sākot ar 1930./31.
budžeta gadu 195—196.

Uzdot _ valdībai izlabot kļūdas lauku nekustamas man-
tas novērtēšanā 388—389, 392.

Iesniedzis priekšlikumus 95, 278, 834.

Parakstījis jautājumu par latviešu kolonistu stāvokli Krie-vija (jaut. chron. rad. Nr. 28) 810.
Starpsauciens 1078. ^9
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-,IevJlēts kom misi jās, juridiskā 464, 760, lauksaim-niecības 464, saimniecības 463.

. I z '?*ā i j e s n o k o m m i s i j ā m, juridiskās 13, 656, lauk-saimniecības 13, saimniecības 13.
Atvaļinājumi 13, 588.
Atvaļinājuma paigarināšana 273.

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

Dzimis 1897. gada 22. februārī, latvietis, augstskolas iz-glītība, zvērināts advokāta palīgs.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 28) 842—843, 862—863, 882—883, 1137—1140,
1311—1313.

Iesniedzis priekšlikumus 278, 843, 846, 847, 871, 1198,

Višņa, Jānis (soc. dēm.).
Dzimis 189U. gada 28. augustā, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, techniķis.

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

Referents pie pārgrozījumiem likumā par Tautu Savienī-
bas Darba! starptautiskas organizācijas vispārējo konferences
II sesija pieņemto konvencijas projektu par «bezdarba atlīdzību
kuģa boja iešanas gadījuma» (lik. chron. rād. Nr. 17) 532—533.

Runā pie_ valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam
(lik. chron. rad. Nr. 28) 792—795, 1149—1152, 1204—1205,
1205—1220, 1251—12:54.

Pl
ik ump ro j ekt i em:

Noteikumi par jūrnieku namu (lik. chron. rād. Nr. 52)
10—11.

Nopelnītās darba algas izmaksas un piedzīšanas nodroši-
nāšana algotiem darbiniekiem' (lik. chron. rād. Nr. 72) 589.

Noteikumi par vateršautiem (lik. chron. rād. Nr. 86) 9—10.
jautājumiem:
Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (jaut. chron.

rād. Nr. 6) 132—133, 161—163.
Atlīdzības izmaksa Satiksmes ministrijas dienas strādnie-

kiem par neizlietoto atvaļinājumu (jaut. chron. rād. Nr. 22)
469—470, 515—516.

Iesniedzis priekšlikumus 10 (2 priekšl.), 11 (2 priekšl.),
13', 277, 464, 507, 589, 1197 (3 priekšl.), 1197—1198, 1238 (2
priekšl).

Parakstījis I i k u mp r oj e k t u par apdrošināšanu vecuma
un invaliditātes gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 38) 804.

ij

au t ā j u m u s:
Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (jaut. chron.

rād. Nr. 6) 132.
Arestēto strādnieku sišana 9. policijas iecirknī (jaut. chron.

rād. Nr. 21) 465.

Atlīdzības izmaksa Satiksmes ministrijas dienas strādnie-
kiem par neizlietoto atvaļinājumu (jaut. chron. rād. Nr. 22) 469.

Starpsaucieni 48, 52, 398, 399, i4D7, 427, 436, 800. 863.

Priekšsēdētāja aizrādījumi 1205, 1216,

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

skolas izglītība, atslēdznieks.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā pie valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 28) 785—790, 1228—1231, 1310—1311.

jautājuma par dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišanu no
darba (jaut. chron. rād, Nr. 16) 314—316.

Iesniedzis priekšlikumus 164, 277, 802.

Parakstījis jautājumus:

Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecība (jaut. chron.
rād. Nr. 6) 132.

Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba (jaut.
chron. rād. Nr. 16) 274.

Atlīdzības izmaksa Satiksmes ministrijas dienas strādnie-
kiem par neizlietoto atvaļinājumu (jaut. chron, rād. Nr. 22) 469.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 804.

Zlaugotnis-Cukurs, Jānis (str. un zemn. frakc).
Dzimis 1888. gadā, latvietis, pamatskolas izglītība, žūpī-

bas apkarošanas kurators.
Ievēlēts kommisijā, pašvaldības 192.
Izstā'jies no kommisijas, sociālās likumdošanas

192.

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 14) 144—145, 178',

289, 360—361, 375, 477, 478—479, 4841.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik. chron.

rād. Nr. 28^ 1171—1173.
Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fondu

(lik. chron. rād. Nr. 29) 830—831.

likumprojekta par bezdarbnieku apdrošināšanu
409—413.

jautājumiem:
Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba (jaut.

chron. rād. Nr. 16) 316—3171
Žurnāla «Darba vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron.

rād. Nr. 19) 344—356.
SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.

chron. rād. Nr. 27) 591—594.
priekšlikuma uzdot sociālās likumdošanas kommisi-

jai skatīt cauri likumprojektu paralgotu darbinieku nodroši-
nāšanu pret bezdarbu mēneša laikā 46—48.

Iesniedzis priekšlikumus 148, 148—149, 180, 188, 296, 300,
322, 328, 338, 377, 4177, 487, 492, 493, 835, paziņojumu 966.

Parakstījis likumprojektus:
Bezdarbnieku apdrošināšana 396.
Neizmaksātas strādnieku algas izmaksa un piedzīšana 543.
jautājumus:
Strādnieku vajāšana (jaut chron. rād. Nr. 2) 51.
Avīzes «Karoga» apturēšana un žurnāla «Darba vieta»

numura konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 3) 53,
Seržanta Ansona rīcība (jaut. chron. rād. Nr. 4) 56.
Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku un

zemnieku frakcijas deputātiem (jaut . chron. rād, Nr. 7) 133.
Strādnieku sišana arodtelpu kratīšanās (jaut. chron. rād.

Nr. 8) 134.
Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.

chron. rad. Nr. 9) 137..
Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (jaut. chron. rād.

Nr. 10) 139.
Cietuma režīms (jaut. chron. rād. Nr. 11) 212.
Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (jaut. chron.

rād. Nr. 14) 235.
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī

(jaut. chron. rad. Nr. 15) 274.
Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut.

chron. rād. Nr. 18) 305.
Žurnāla «Darba vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron

rād. Nr. 19) 344.
Rīgas pasta administrācijas nelikumīgā rīcība (jaut. chron.

rād. Nr. 23) 511.
Polītiskās _pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrībās or-

ganizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 26) 550.
SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.

chron. rād. Nr. 27) 591.
Attiecības ar SPRS (jaut . chron. rād. Nr. 29) 812.
Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana

Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. 30) 1056.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 350, 351, 352 (3 reizes), 356,

409, 410, 1173,
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 1173, ņem vārdu 1173.
Izved no zāles 1173.
Izslēdz uz 1 sēdi 1184.
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.Alfabētiskais satura radītājs.

Agrākās Liepājas cietokšņa zemes (lik. chron. rad.
Nr. 33) (sīcat «Liepājas cietokšņa»).

Agrārās reformas likuma I_ daļas 3. panta e punktā
un 14. pantā paredzēto lūgumu iesniegšanai
Jauna termiņa nosacīšana (lik. chron. rad.
Nr. 50) (skat. «Jauna»).

Agrārās reformas Tikuma I dalās 3. panta papildi-
nājumi un pārgrozījumi 1 {(Mik. chron. rad. Nr%. 22)
599—610.

Agrārās reformas Jilkurna IV daļas papildinājums
(lik. chron. rād. Nr. 34) 6—7.

Aizdevi™,!, valsts, pilsētu būvniecībai — pārgro-
zījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 83) (slkat.
«Valsts .aizdevumi'»).

Aizklāta balsošana (slkat. «Balsošana, _ aizklāta»).
Aizrādījumi 'deputātiem (skat. «Deputātiem»).
Akcīzes nodokļa nolikumapārgrozījums (Hk. chron.

rād. Nr. 24) 612—613, 630.
Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas izstrādā-

jumiem, čaulītēm; un sērkociņiem — papildi-
nājums [likumā (lik. chron. rad. Nr. 35) (slkat.
«Nodoklis»).

— pārgrozījumi un papildinājumi 'likuma (lik.
chron. rād. Nr. 36) (slkat. «Nodoklis»).

Algas, darba, nopelnītās, izmaksas un piedzīšanas
nodrošināšana algotiem darbiniekiem (lik.
chron. rād. Nr. 72) (skat. «Nopelnītas»).

Algas, neizmaksātās strādniefcu,_ izmaksa un pie-
dzīšana (skat. «Neizmaksātas»).

Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar no-
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi un pa-
pildinājumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 37) 9.

Amerikas Savienotās Valstis.
Izlīgšanas līgums starp Latviju un Amerikas Savienotām

Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 25) (skat. «Līgumi»).

Protokols par Amerikas Savienoto Valstu pievienošanos

P

pastāvīgās starptautiskās tiesas statūtu parakstīšanas
protokolam (lik. chron. rād. Nr. ii) (skat. «Līgumi»).

Šķīrējtiesas līgums starp Latvig-u un Amerikas Savieno-
tām Valstīm, (lik. chron. rād. Nr. 26) (skat. «Līgumi»).

Apdrošināšana, bezdarba '(skat. «Bezdarba»).
Apdrošināšana vecuma un invaliditātes gadījumos

(Hik. chron. rād. Nr._ 38) 804—810.
Apkarošana,. pastiprināta, dažu noziedzīgu nodarī-

jumu — papildinājums (likumā (lik. chron.
rād. Nr. 46) (skat. «Dažu»).

Apriņķu pilsētas un galvas pilsēta, Latvijas (lik.
? chron. rād. Nr. 3) (skat. «Latvijas galvas pil-

sēta»).
Apsardzība, valsts robežu — pārgrozījums noteiku-

mos (lik. chron. rād. Nr. 84) (skat. «Valsts ro-
bežu»).

Apstiprināšanai iesniegtais tiesnešu saraksts (skat.
«Tiesnešu»).

Ārkārtēju izdevumu segšana ar iepriekšējiem kre-
dītiem 1930./31. saimniecības gadā (lik. chron.
rād.'N'r. 49) (skat. «iepriekšējie»).

Ārstēšana, cietušo-, karavīru un viņu ģimenes lo-
cekļu — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad.
Nr. 42.) (skat. «Karavīru, cietušo»).

Ārzemju pases — pārgrozījums likumā (lik. chron.
rād. Nr. 39) 8.

Atsavināšana, nekustamas mantas, Rīgas pilsētā
(Mik. chron. Tād. Nr. 32) (skat. «Nekustamas»).

Augu, dzīvu, vai to daļu ievešana, izvešana un tran-
zīts (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat. «Dzīvu»).

Balsošana, aizklāta 200, 301—302 (7 reizes), 489, 1054, 1308
(2 reizes).

„ izsaucot deputātus pa vārdiem 964—965,
965—966, 966—967, 967—968, 970, 971, 972,
973—97141, 1016—1017, 1017—1018, 1018—1019,

„ izejot deputātiem pa durvīm 96.
„ izsaucot deputātus pa vārdiem 311, 460'—461,

542, 584.
„ paskaidrojumi pie balsošanas:

deputātu 58, 338, 972.
deputātu, pie balsošanas motīviem 150, 283,

461—462, 504—505, 618—619, 846.—847, 966.
Saeimas priekšsēdētāja 8, 10, 11, 17, 30', 34,

37—38, 58 (3 reizes), 59, 60—61, 95, 106, 149
(2 reizes), 153, 153, 180, 181, 184, 188, 200,
230, 232, 282, 288, 296', 322, 331, 333., 336,
33® (2 reizes), 342, 364, 369, 377, 380,488, 507,
586, 610, 613, 614, 616, 751, 80-2,, 834, 835',
964, 971, 1083, 1283.

Bārbeļu un pabērzu iznīcināšana (lik. chron. rād.
Nr. 19) 536—538, 555.

Bekona eksporta veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 40)
1290—1291.

Bezdarba apdrošināšana 396—414.
Bezdarba atlīdzība kuģa bojā iešanas gadījumā —

Tautu Savienības darba sitarptautskās organi-
zācijas vispārējās konferences II sesijā pie-
ņemtais konvencijas projekts — pārgrozījums
likumā (lik. chron. rāld. Nr. 17) (skat. «'Kon-
vencijas»).

Bijušo Kurzemes kroņa mežsargu māju, mežu no-
teikumu attiecināšana uz Vidzemi (lik. chron.
rād. Nr. 41) (skat. «Kurzemes»).

Budžets.
Norēķini par 1928.129. saimniecības gada budžeta izpildī-

šanu 13.
Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (lik, chron.

rād. Nr. 28) 13, 1314—1316.
debates, vispārīgas 630—656, 657—692, 693—718, 719t—751,
ieņēmumi, ārkārtējie 841.

kārtējie 751—759, 761—802, 837—841.
izdevumi, ārkārtējie 1277—1286, 1294—1314.

kārtējie 841- 8̂70, 871—914, 915—936, 935—963.
975—1012, 1019—1026, 1027—1052, 1091—1118,
1119—1164, 1165—1205, 1,205—1254, 1255—1277.

Va'sts kontroles pārskats par 1928./29. saimniecības gada
budžeta izpildīšanu 76.

Būvniecībai, pilsētu, valsts aizdevumi — pārgrozī-
jums likumā (lik. chron. rād. Nr. 83) (skat.
«Valsts ai zdevurnii»).

. Ceļi, zemes — pārgrozījumi un papildinājumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 87) (skat. «Zemesi ceļi»).

—pārgrozījums un papildinājums likumā (lik. chron.
rād. Nr. 88) (skat. «Zemes ceļi»).

Centrālā zemes ierīcības komitejā pārmaiņas 628.
Cietokšņa zemes, agrākās, Liepājā (lik. chron. rād.

Nr. 33) (Isikat. «Liepājas cietokšņa»).
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu ārstē-

šana — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 42) (skat. «Karavīru, cietušo»).

Cietušokaravīru un viņu ģimeneslocekļu pensijas—
pārgrozījumi' likumā (ik. chron. irād. Nr. 43)
(skat. «Karavīru, cietušo»).

Cīvīltiesāšanas kārtība, 1905. gada 17. jūlijā Hāgā
parakstītā konvencija (lik. chron. rād. Nr. 15)
(skat. «Konvencijas»).

Čaulīšu un sērkociņu, tabakas un tabakas izstrādā-
jumuakcīzes nodoklis — papildinājums likumā
(lik. chron. rād,. Nr. 35) (slkat. «Nodoklis»).
— pārgrozījumi lum papiildlinājuimi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 36) (skat. «Nodoklis»).
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DaniSa. *
Šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Dāniju (lik. chron.

rad. Nr. 80') (skat. «Līgumi»).

Darba alllgias, _nopelnītās, izmaksas min piedzīšanas
nodrošināšanaalgotiem darbiniekiem'(lik, chron.
rad. Nr. 72) (skat. «Nopelnītais!»).

Darba grāmatiņas (lik. chron. rād. Nr. 44) 304.
Darbji un piegādes valsts, vajadzībām — pārgrozī-

jumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād.
" Nr. 45) 8—9.

Dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprināta apkaro-
šana — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 46) 1054.

Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 55 (2!rei-
zes), 163,165, 177 (2reizes), 238,256, 257, 259,
274,293,306, 360,3511, 352 (2reizes), 356, 392, 393,
394, 400, 400—401, 402, 403 (3 reizes), 404, 409 (2
reizes), 410, 441, 442—443, 44)3 (;2 reizes), 449,
459 (2 reizes), 504, 543, 564, 628, 644, 655, 674
(2 reizes), 675 (2 reizes), 688, 692, 693 (2 reizes),
713, 726, 741 (2 reizes), 7414, 745, 812, 813, 857,
868, 869 (2 reizes), ,898, 923, 931, 946, 967 (3 rei-
zes), 972 (2 reizes), 979, 983, 984, 1004, 1008,
1013, 1036, 1173, 1184, 1196i, 1216, 1250, 1251 (3

reizes), 1265i , 1303.
tiem vārdu 449, 1173, 1183, 1184.

„ piespriestā soda izpildīšanas laika noteikšana
(lūgumi) 12— 13i, 386.

Deputāta atvaļinājumi 6, 13, 44, 127, 158, 470, 588, 693, 760,
1165, 1205'.

„ atvaļinājumu pagarināšana 13, 273, 344, 761.
„ izdošana tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās

kommisiju un citām sēdēm 617—618,
1293—1294.

„ izslēgšana no sēdēm 1174, 1183, 1184.
izvešana no zāles 449, 1174, 1184.
sastāvā pārmainās 1026, 1052, 1308.

„ saukšana piel kārtības 241, 257, 403, 407, 447,
449 (3 reizes), 983, 1173, 1184.

saukšana pie tiesas atbildības 1 (atļaujas piepra-
sījums) 11—12, 48—49, 76, 158—159, 274, 386,
507, 542—543, 589^90, 804.

Dienas kārtības grozīšana 158, 234, 284, 304,
312—313, 343—344, 385—386, 462, 506—507.
540—542, 803—804, 814, 1053—1054, 1287—1288.
— priekšlikumi 6, 969.

Dzelzceļa faktiskā lietošanā atrodošās zemes koro-
borēšana uz valsts vārda Satilklsimes ministrijās
perbionā (lik. chron. rād. Nr: 47) 589.

Dzelzceļa būve — Rīgas-Ērgļu-Madonas-Kārsavas
(Hk. chron. irād. Nr. 11) (skat. «Rīgas»).

Dzelzceļa būve — Rugāju-Doimopoles-Rēzeknes
(lik. chron. rād. Nr.12). (skat. «Rugāju»).

Dzelzceļu būve — Rīgas-Limbažu-lRūjienalSi un Lie-
pājas-Pāvillostas-Alteungas —? pārgrozījums lii-
kiuimā (lik. chron. irād. Nr. 4) (skat. «Rīgas»).

Dzelzceļu būvju — Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Liepā-
jas- Ziemupes - Pāvilostas - Alsungas, Rīgas-
Eriglu-ļMladanas-Kārsavata un Rugāju-Domopo-
lesnpēzelknes — likumu papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 18) (skat. «Rīgas»),

Dzīvu augu vai to daļu, ievešana, izvešana un tran-
sits (lik. chron. rād. Nr. 48) 11.

Eksporta, bekona, veicināšana (lik. chron. rād.
Nr. 40) (skat. «Bekona»).

Eksporta, sviesta, veicināšana (lik. ohron. rad.
Nr. 79) (skat. «Sviesta»).

š'rakc'iju padomes lēmiuml 280—282, 973.
sēdes 100, 280, 836, 973.

Francija. ""
Konsulārā konvencija starp Latviju un Franciju (lik. chron.

rād. Nr. 58) (skat. «Konvencijas»).

Gaļas izmeklēšanas' stacijas un lopkautuves — pa-
pildinājuimls likumā ' (lik. chron. rad. Nr. 69)
(skat. «Lopkautuves»).

Galvas pasēta un apriņķu pilsētas, Latvijas (lik.
chron. rād. Nr. 3) (skat. «Latvijas galvas pil-
sēta»).

Grāmatiņas', darba (lik. chron. rād. Nr. 44) (skat.
«Darba»).

Grāmatiņas, līgumu (Mik. chron. rād. Nr. 66) (skat.
«Līgumu»).

Hāigā 1905. gada 17. jūlija parakstīta konvencija
par eīvīltiesāšamas kārtību (lik. chron. rad.
<Nir. 15) (skat. «Konvencijas»).

Holande.
Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku palī-

dzību krimināllietās starp Latviju un Holandi (lik.
chron. rād. 60) (skat. «Konvencijas»).

Iepriekšējie kredīti ārkārtēju izdevumu segšanai
1930./31. saimniecības gadam (lik. Chron. rād.

_ Nr. 49) 915.
Ierēdņu un kalpotāju, valsts, un karavīru pensijas

— papiJdimājuims noteikumos (lik. ohron. rād.
Nr. 55) (ls|kat. «Karavīru»).

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 56)
skat. «Karavīru»).

— pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 57) (skat. «Karavīru»).

Ieroču, .munīcijas, un Skara materiālu tirdzniecības
starptautiskās uzraudzības konvencija (lik.
chron. .rād. Nr. 62) (skat. «Konvencijas»).

Ierosinājumi (skat. «Komimisiljām uzdod», «Valdībai
uzdod»).

Ievedlēses (.«kat. «Kcmmlsijām* uzdod»).
Igaunija.

Konvencija par zemūdens kabeļiem starp Latviju un Igau-
niju (Hk. chron. rād. Nr. 63) (skat. «Konvencijas»).

Protokols attiecībā uz Latvijas-Igaunijas robežas pārdalīto
nekustamo īpašumu likvidācijas termiiņa pagarināšanu
(lik. chron. rād. Nr. 76) (skat. «Līgumi»).

Invaliditātes un vecuma gadījumos apdrošināšana
(lik. chron. rād. Nr. 38) (slkat. «Arpdrošinā-
šana»).

Izgudrojumu un pārlabojumu privilēģijas ?— pār-
grozījiuml un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 75) (skat. «Privilēģijas»).

Izlīgšanas jlīguimlS i starp Latvfu un Amerikas Sa-
vienotām Valstīm (lik. chron. rāld. Nr. 25) (skat.
«Līgumi»).

Iznīcināšana, bārbeļu um pabērzu (lik. chron. rād.
Nr. 19) (skat. «Bārbeļu»).

Jauna termiņa nosacīšana agrārās reformas li-
kuma I daļas 3. panta e punktā un 14. pantā
paredzēto lūgumu iesniegšanai (lik. ohron. rād.
Nr. 50) 7—8.

Jaunatnes'pasargāšana no sēnalu un neķītrību lite-
ratūras — pārgrozījumi noteikumos; (lik. chron.
rād. Nr. 51) 11.

Jaunlatgales pilsētas nodibināšana (ik. chron. rād.
Nr. 2) 13—17.

Jautājumi.
Akciju sabiedrības «Lats» un «Rīgas Ūnļona bankas» stā-

voklis (jaut. chron. rād. Nr. 13) 218—220, 246—264.
Arestēto strādnieku sišana 9. policijas iecirknī (jaut. chron.

rād. Nr. 211) 465—469.
Atlīdzības izmaksa Satiksmes ministrijas dienas strādnie-

kiem par neizlietoto atvaļinājumu (jaut. chron. rād.
Nr. 221) 469—470, 514—516.

Attiecības ar SPRS (jaut. chrom rād. Nr. 29) 812—814,
1059—1060.

Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana un kratīšanas eks-
pedīcija (jaut. chron. rād, Nr. 31) 1056—1068,
1292—1293.



51 Jūrnieku Konvencijas
^

52

1

Avīzes «Karogs» apturēšana un žurnāla «Darba vieta» nu-
mura konfiscēšana (iaut. chron. rād. Nr. 3) 53—56.

Cietuma režīms (jaut. chron. rad. Nr. 11) 21,2—217,
239—245.

Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba (jaut.
chron. rād. Nr. 16) 274—276, 313—3!9._

Igaunijas valsts vecāka viesošanās Polija (jaut. chron.
rād. Nr. 14) .236—239, 284—285.

Kratīšanas strādnieku arodbiedrības (jaut-, ohrom rad.
Nr. 10) 139—140i, 177.

Kreiso strādnieku vajāšana pašvaldības (jaut. chron. rad.
Nr. 17) 276—277, 319—320.

Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrības slēgšana
Daugavpilī (jaut. chron. rād. Nr. .30) 1056, 1292,

Latviešu kolonistu stāvoklis Krievijā (jaut. chron. rad.
Nr. 28)_810—812, 1058—1059.

Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības sapulces no-
liegšana Rīgā 1930. gada 10. martā (jaut. chron. rād.
Nr. 24) 512—514.

Latvijas un Polijas ģenerālštābu sadarbība (jaut. chron.

I

rād. Nr. 20) 356—358, 470.
Lidmašīnu katastrofas kara aviācija (jaut. chron. rād.

Nr. 5) 76—79, 101—104.
Lietuvas politiska begla Misiula izdošana Lietuvas valdī-

bai (iaut. chron. rād. Nr. 1) 49—51, 79—85.
Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (jaut. chron.

rād. Nr. 6) 1321—133, 159—163.
Nepareiza rīcība sēklas apgādāšanā zemniekiem (jaut.

chron. rād. Nr25) 548^550, 595—599.
Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs (jaut.

chron. rad. Nr. 9) 137—139, 175—177.
Politiskas pārvaldes aģentu patvarības pret strādnieku

un zemnieku frakcijas deputātiem (jaut. chron. rād.
Nr._7) 133—134, 163—174.

Politiskas pārvaldes ierēdņu terrors pret arodbiedrībās
organizētiem strādniekiem (jaut. chron. rād. N. 26)
550—555.

Pogresīvo neredzīgo vajāšana Strazdumuižas patversmē
(jaut. chron. rād.Nr. 12) 217—218, 245—246.

Rīgas pasta administrācijas neLkumīga rīcība (jaut. chron.
rād. Nr. 20) 511-^512.

i

Seržanta Ansona rīcība (jaut. chron. rād. Nr. 4) 56, 85—86.
SPRS transita traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem (jaut.

chron. rādi Nr. 27) 591—594, 8.14—815.
Strādnieku sapulču un izrīkojumu noliegšana Ventspilī

(jaut. chron. rād. Nr. 15) 274, 313.
Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās (jaut.

_chron. rād. Nr. 8) 134—137, 174.
Strādnieku stāvoklis Bērtiņ-Bērziņa finieru fabrikā (jaut-

chron. rād.Nr. 18) 304—306, 358.
Strādnieku vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 2) 51—53.
Žurnāla «Darba vieta» numura konfiscēšana (jaut. chron.

rād. Nr. 19) 344—356.

Jūrnieku nams (lik. chron. rād. Nr. 52) 10—11.

Kabeļi, zemūdens, starp Latviju un llgauiniju (lik.
chron. rad,. Nr. 63) (skat. «Konvencijas»).

Kabinets, Ministru (slkat. «ļMlimistrui kabinets,»).
Karaklausības likuma pārgrozījums (Hk. chron. rād.

Nr. 53)' 6.
Kara materiālu, ieroču un munīcijas tirdzniecības

starptautiskās uzraudzības konvencija (lik.
chron. rad. Nr. 62) (skat. «Konvencijas»).

Kara ministrijas, iekārta (lik. chron. ;rād. Nr. 54) 234.
Karavīru, cietušo, un viņu ģn'imenes locekļu ārstē-

šana — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 42) 211—212.

Karavīru, cietušo, un viņu ģimenes locekļu pensi-
jas: — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 43) 7.

Karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijas —
papiildiiinajuims noteikumos (lik. chron. rād.
Nr. 55) 220—221.

- papildinājums noteikumos (lik. chron. rād.
Nr. 56) 9.

— pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 57) 7.

Kārtības ruļļa, Saeimas, papildinājums (slkat. «Sa-
eima»).

— pārgrozījums (skat. «Saeima»).__________________________________________

Kommiišijam uzdod:
izstrādāt viena mēneša laikā likumu par personas nodokļa

pārveidošanu uz taisnīgiem pamatiem pārvēršot to
par pašvaldības nodokli (pašvaldības kommisijai)
200—201.

pārstrādāt likumu par ievedlesēm ;2 nedēļu Jaika (tirdz-
niecības un rūpniecības, finanču kommisiijam) 234—235.

skatīt cauri vienas nedēļas laikā likumprojektu par Kras-
lavas-Dagdas-Ludzas šosejas būvi 106.

skatīt cauri 10 dienu laikā likumprojektu par zvejniecību
(tirdzniecības un! rūpniecības kommisijai) 509.

skatīt cauri 2 nedēlu laikā likuma grozījumu par kredītu
atvēlēšanu pilsētu būvniecībai (budžeta kommisijai)
591.

skatīt, cauri 2 nedēlu laika likumprojektu par nopelnītas
darba algas piedzīšanu (juridiskai kommisijai) 589.

skatīt cauri 14 dienu laikā pārgrozījumus tiesu iekārtas
likumā (juridiskai kommisijai) 509.

skatīt cauri viena mēneša laikā likumprojektu par neku-
stamas mantas atsavināšanu Rīgas pilsētā (juridiskai
kommisijai) 128, pagarina — 463.

skatīt cauri mēneša laikā pārgrozījumus un papildinājumus
likumā par darbiem un piegādēm va'sts vajadzībām
(budžeta kommisijai) 8—9, pagarina 344, 463.

Kommisijas:
Ārlietu (11 locekļi)

pārmaiņas 192, 464. i i ' .i.,
Budžeta (16 locekļi)

pārmaiņas. 13. . ", i
priekš'ikumi 344, 464, 538.

Finanču (11 locekli)
pārmaiņas 192, 464, 1058.

Juridiskā (11 locekļi)
pārmaiņas 13, 44, 464, 656, 760, 1054.
priekšlikums 463.

Lauksaimniecības (16 locekļi)
pārmaiņas 13, 464, 507.
priekšlikumi 386—395, 543.

Organizācijas (5 locekļi)
pārmaiņas 507, 1054.

Parlamentārā izmeklēšanas (5 locekļi)
ievēlēšana 301—302.
pārmaiņas 304.
pieprasījums iecelt 277—383.

Pašvaldības (13 locekļi)
pārmaiņas 44, 192.
priekšlikums 159.

Pieprasījumu (5 locekļi)
pārmaiņas 1054.

Redakcijas (5 locekļi)
ziņojumi 56 60, 61, 101, 514, 533—534, 534, 555,
555—556, 595, 629, 630, 837, 1091, 1315—1316.

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi)
atzinumi 616—619, 1293—1294.
pārmaiņas 693.

Saimniecības (3 locekli)
pārmaiņas 13, 463.

Sociālās likumdošanas (13 locekļi)
pārmaiņas 192, 693, 1054.
priekšlikums 128.

Tirdzniecības un rūpniecības (8 locekļi)
pārmaiņas 44, 100, 190, 462, 464, 693.
priekšlikums 44.

Konsulārā konvencija starp Latviju un Franciju.
(Hk. chron. rād. Nr. 58) (skat. «Konvencijas»).

Kontrole, valstis (skat. «Valsts kontrole»).
Konvencijas:

Cīvīltiesāšanas kārtība — 1905. gada 17. jūlijā Hāgā pa-
rakstīta konvencija (lik. chron. rād. Nr. 15) 470—177,
514; ratifikācijas formula' 476—477.

Konsulārā konvencija starp Latviju un Franciju (lik. chron.
rād. Nr. 58) 589:

Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krimināllietās
starp Latvijas republiku un Spānijas karalisti (lik.
chron. rad. Nr. 59) 1288.

Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krimināllie-
tas starp Latviju un Holandi (lik. chron. rād. Nr. 60)
463.

Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzba krimināllie-
tas starp Latviju un Zviedriju (lik. chron. rād. Nr. 61)
462—463.

Starptautiska ieroču, municļjas un kara materiālu tirdz-
niecības uzraudzība (lik. chron. rād. Nr. 62) 1288.
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Tautu_ Savienības starptautiskās darba organizācijas vis-
pārējas konferences II sesijā pieņemtais konvencijas
projekts par_bezdarba atlīdzību kuģa bojā iešanas ga-
dījuma — pārgrozījums likumā (lik . chron. rād. Nr. 17)
532—533, 555.

Zemūdens kabeļi starp Latviju un Igauniju (lik. chron.
rad. Nr. 63) 100.

Koroborešana, dzelzceļa faktiskā lietošanā atrodo-
šas zemes, uz valsts vardu- Satiksmes ministri-
jas persona (lik. chron. rād. Nr. 47) (slkat.

_ «Dzelzceļa»).
KrāsIlavas-Dagdas^Ludzas šosejas būve (lik. chron.

_ rād. Nr. 13)_ 104—106, 613—616, 630.
Krediti, iepriekšējie, ārkārtēju izdevumu segšanai

1930./31. saimniecības gadā (IMk. chron. rād.
Nr. 49) (skat «Iepriekšējie»).

Kreditliikumu pārgrozījumi! (Hk. chron. rād. Nr. 64)
11, 44.

Kuģa boja iešanas gadījuma bezdarba atlīdzība —
pārgrozījums likumā par Tautu Savienības
darba starptautiskās organizācijas vispārējās
konferences 2. sesijā pieņemto'konvencijas pro-
jektu (lik. ohron. rād. Nr. 17) (skat. «Konven-
cijas»).

Kuģu nodoklis no kuģiem piekrastes; braucienos
(Hk. chron. rād. Nr. 20) (skat. «Nodoklis»).

Kurzemes, bijušo kroņa mežsargu māju mežu no-
teikumu attiecināšana uz Vidzemi (lik. chron.
rād. Nr. 41) 9.

Labības, maizes, tirgus nokārtošana (lik. chron. rād.
Nr. 70) (skat. «Maizes»).

Latvijas galvas pilsēta un apriņķu pilsētas (Hk.
chron.rald. Nr. 3) 17.

Latvijas telegrāfa aģentūras statūtu pārgrozījumi
(llik. chron. rād. Nr. 65) 9. _

Lauku nekustaimas mantas novērtēšanā izlabot kļū-
das (skat. «Valdībai uzdod»).

Liepājas agrākās cietokšņa zemes (Mik. chron. rād.
Nr. 33) 1054.

LieipajaiSj-PāvilotsItas>-Alsungas un Rīgas-Liimbažur-
Rūjienas dzelzceļu būves likuma pārgrozījums
lik. chron. rād. Nr. 4) (skat. «Rīgas»).

Liepājas -Ziemupes- Pāvilostas - Alsungas, Rīgas-
Llmbažu^Rūjienas, 'Rlgas-BriglU-lMtād'oniasMKārr
savas un Rugāju-Domopoiles-iRēzeknes dzelz-
ceļu būvju likumu papildinājums (llik. chron.
rād. Nr. 18) (skat. «Rīgas»).

Līgumi:
Izlīgšanas līgums starp Latviju un Amerikas Savienotam

Valstīm (lik. chron, rād. Nr. 25) 76, 619—621, 629;
ratifikācijas formula 621.

Protokols attiecībā uz Latvijas-Igaunijas robežas pārda-
līto nekustamo īpašumu likvidācijas termiņa pagari-
nāšanu (lik. chron. rād. Nr. 76) 1288.

Protokols par Amerikas Savienoto Valstu pievienošanos
pastāvīgās starptautiskās tiesas statūtu parakstīšanas
protokolam (lik. chron. rād. Nr. 77) 128.

Šķīrējtiesas līgums starp Latviju unl Amerikas Savieno-
tām Valstīm: (lik. chron. rād. Nr. 26) 76, 621—623,
630; ratifikācijas formula 623.

Šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Dāniju (lik. chron.
rād. Nr. 80) 1288.

Līlgtuimu grāmatiņas (lik. chron. rād. Nr. 66) 304.
Likumu kopojuma X sējuma I daļalSj 2139. panta pa-

pildināšana ar 4. piezīmi (lik. chron. rād. Nr. 67)
9, 44.

Likvidācijas termiņa pagarilnašana attiecībā uz
Latvijas-Igaunijas robežas pārdalīto nekustamo
īpašumu — protokols (lik. chron. rād. Nr. 76)
(skat. «Līgumi!»).

Liinijl — piemaksas pie atlīdzības par vafldībaii nodo-
tiem liniem — papidināijums likumā (lik. chron.
rād. Nr. 30) (skat. «Piemaksas»).

Linu iepirkšanas cenas 1930. gada -ražai (lik. chron.
rād. Nr. 31) 1084—1086, 1091.

Literatui un maksilinieku pensijas Qiik.chron. rad.
Nr< 68) 128—132.

Lopkautuves un gaļas izmeklēšanas stacijas —? pa-
pildinājums Mkuimā (lik. chron. rād. Nr. 69) 9.

^
Maizes labības tirgus nokārtošana (lik. ohron. rād.

Nr. 70) 1288—1290.
Mākslinieku un īliteratu_ pensijas (lik. chron. rad.

Nr. 68) (skat. «Literātu»).
Mērnieki, valsts, zvērinātie — pārgrozījumi) li-

kumā (ik. chron. rād. Nr. 85) (skat. «Valsts
zvērinātie»).

Mežsargu māju, bijušo Kurzemes kroņa, mežu no-
teikumu attiecināšana uz Vidzemi (lik. chron.
rād. Nr. 41) (slkat. «'Kurzemes»).

Ministriju iekārtas:
kara (lik. chron. rād. Nr. 54) (skat. «Kara»).
tautas labklājības (lik. chron. rād. Nr. 81) (skat. «Tautas»).
zemkopības (lik. chron. rād. Nr. 89) (skat. «Zemkopības»).

Ministru kabinets.
Ministru kabineta iekārtas pārgrozījumi (lik. chron. rad.

Nr._ 6) _57—60.
Sastāva pārmaiņas 100—101, 386.

Ministru prezidenta raksts par izbraukšanu uz
Igauniju 694.

Ministru runas.:
ārlietu 284-285, 1058—1069, 1069—1060.
finanču 159—160, 246—2147, 414—420, 637—646, 814-815.
iekšlietu 52—53,, 55^56, 163—164, 174, 175—177, 177, 313,

319'—320, 356, 467, 514, 554—555, 1292, 1292—1293'.
kara 85—86, 101—104, 470.
satiksmes 313—314, 5:11—512, 514—515.
tautas labklājības 245—246, 358, 806, 914.
tieslietu 79—81, 239—245.
zemkopības 595'—597. i

Ministru starpsaucieni.
finanču 658, 680.
iekšlietu 938 (2 reizes), 9417, 949.

Muita..
Muitas likumu papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 71) 9.
Muitas likumos noteiktās pierobežas joslas platības gro-

zīšana (lik. chron. rād. Nr. 23) 610- 6̂12, 630.
Munīcijas, ieroču un kara materiālu tirdzniecības

(starptautiskās uzraudzības konvencija (lik.
chron. rād. Nr. 62) (skat. «'Konvencijas»).

Neizmaksātās strādnieku algas izmaksa un piedzī-
šana 543—548.

Neķītrības un sēnalu literatūra, jaunatnes pasargā-
šana no tās — pārgrozījumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 51) (skat. «Jaunatnes»).

Nekustamas mantas; atsavināšana Rīgas pilsētā
(lik. chron. rād. Nr. 32) 128, 935, 1086—1090,
1091.

Nekustamo īpašumu, Latvijas-Igaunijas robežas pār-
dalīto, likvidācijas termiņa pagarināšanas pro-
tokols (lik. chron. rād. Nr. 76) (skat. «Līgumi»).

Nodevu likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 10) 75.

Nodoklis.
Akcīzes nodokļa nolikuma pārgrozījums (lik. chron. rād.

Nr. 24) (skat. «Akcīzes nodoklis»).
Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas izstrādājumiem,

. čaulītēm un sērkociņiem — papildinājums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 35) 1054.

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 36) 192.

Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar nodo-
kļiem un pārdošana — pārgrozījumi un papildināju-
mi likumā (lik. chron. rād. Nr. 37) (skat. «Alkoholu»).

Kuģu nodoklis no kuģiem piekrastes braucienos (lik.
chron. rād. Nr. 20) 538, 566—561, 595.

Nodoklis no mantas, kas pāriet uz citām personām bez
atlīdzības (lik. chron. rād. Nr. 9) 75.

Nodokļu nolikuma pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 16) 516—532, 555—556.

Nopelnītas jdairlba algas 'izmaksas un piedzīšanas no-
drošināšana algotiem darbiniekiem^ (ik. chron.
rād. Nr. 72) 589.

— iesniegt Saeimai (skat. «Valdībai uzdod»).
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Norakstīšana,, Ls 2.966.485.—, no .saimnieciskās
dzīvels latjaunošanas fonda (llik. chron. rad.
Nr. 73) 76.

Norēķini par budžeta izpildīšanu 1928./29. saimnie-
cības gadā (skat. «Budžets,»).

Noziedzīgu nodarījumu, daž/ui, pastiprināta apkaro-
šana — papldināulum^ likumā (lik. chron. rad .
Nr. 46) (skat. «Dažu»).

Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krimi-
nāllietās starp Latvijas republiku un Spānijas
karalisti (lik. chron. rād. Nr. 59) (skat. «Kon-
vencijas»). ;

Noziedznieku izdošana un ties'isfca palīdzība krimi-
nāllietās starp Latviju um Holandi (llik. chron.
rād. Nr. 60) (islkat. «Konvencijas»).

Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krīmi-

I

nāīlietās starp Latviju un Zviedriju) (liik. chron.
rād. Nr. 61) (slkat. «Konvencijas»).

Pabērzu un bārbeļu iznīcināšana (lik. chron. rād.
Nr. 19) (tekat. «Bārbeļu»).

Pārdošana, alkoholu saturošu vielu, ražošana un
aplikšana ar nodokļiem — pārigrozījumli un pa-
pildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 37)
(skat. «Alkoholu»).

Pārlabojumu un 'izgudrojumu privilēģijas —pārgro-
zījumiii un papildinājumii noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 75) (skat. «Privilēģijas»).

Pārējas formula^ 460—461, 610, 1086.
Pārmaiņas deputātu sastāva (skat. «Saeima»).

„ ? kommilsiju sastāvā (skat. «Koirtmīisijas»).
Ministru kabineta sastāvā (skat. Mi-
nistru, kabinets»).

„ Saeimas prezidija sastāvā (skat. «Sa-
eima»).
Centrālā zemes ierīcības komitejā (tekat.
«Centrālā»).

Pārskats, vallistts kontroles, par 1928./29. saimniecī-
bas gada budžeta izpildīšanu (skat. «Valsts
kontroles»).

PaseSi, ārzemju — pāngrozījulms likumā (lik. chron.
rād. Nr. 39) (slkat. «Ārzemju»).

Pasta satiksme (lik. chron.. rād. Nr. 5) 31—42.
533—534.

(

Pastiprināta apkarošana, dažu noziedzīgu nodarī-
jumu — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 46) (skat. «Dažu»).

Pašvaldības, pilsētu (ik. chron. rād. Nr. 14) (skat.
«Pilsētu»),

Pavalstniecības likuma papildinājumi' (ilik. chron.

(

rād. Nr. 7) 60—61.,
Pensijas, cietušokaravīru un viņu ģimenes locekļu

—pārgrozījumi likumā (lliiik. chron. rād. Nr. 43)
(skat. «Karavīnuļ, cietušo»).

Penslijas karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju —
papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 55)
(skat. «Karavīru»).

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād.
Nr. 56) (iskat. «Karavīru»).

— pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
(lik. chron. rād. 57)_ (skat. «Karavīru»).

Pensijas, literātu un mākslinieku (lik. chron. rād.
Nr. 68) (slkat. «Literātu»).

Pensijas, skolotāju — pārgrozījumi un papildinā-
jumilikumā i(iiik. chron. rād. Nr. 78) (skat. «Sko-
lotāju»).

Personas nodokļa pārveidošana uz taisnīgiem pa-
matiem (skat. «Kommisijām uzdod»).

Piegādes un darbi valsts, vajadzībām! — pārgrozī-
jumi un papildinājumi likumā (ik. chron., rād.
Nr. 45) (skat. «Darbi»).

Piemaksas pie atlīdzības par valdībai nodotiem li-
niem — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 30) 1060—1084, 1091.

Pieprasījums
Valdības rīcību «Zemnieku bankas» lieta (piepr. chron.

rād. Nr. 1) 307—312, 414—461.
Pierobežas joslas, mu'itals, likumos noteiktās platī-

bas grozīšana (lik. chron. rad. Nr. 23) (skat.
.«Muita»).

Pilsētu būvniecībai, valsts aizdevumi — pārgrozī-
jums1 likumā (llik. chron. rad. Nr. 83) (skat.
«Valsts aizdevumi»).

Pilsētu pašvaldība (lik.chron. rādi. Nr. 14) 106—126,
140—156, 177—190, 221—234, 264—272,285—301,
320—342, 358—384, 477—504.

Platības grozīšana, muitas, likumos noteiktas piero-
bežas joslas (Hk. chron. rād. Nr. 23) (skat.
«Muita»).

Policijas iekārta — pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos (lliik. chron. rād. Nr.9,_ 159.

Prasies likuma pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 1)
13, 61—69, 534.

Priekš!ikuimi.
Izstrādāt dažus nodokļu likumprojektus par labu pašval

dībām (noraida) ;201—211.
Izstrādāt 2 nedēļu laikā likumu par personīga nodokļa at

celšanu, sākot ar 1930./31. budžeta gadu (pašvaldība:;
kommisijai) (noraida) 192—200.

Skatīt oauri mēneša laikā likumu par algoto darbinieku
nodrošināšanu pret bezdarbu (sociālās likumdošanas
kommisijai) (noraida) 13, 44—48.

Privilēģijas izgudrojumiem' un pārlabojumiem —
pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 75) 11.

Protokols attiecībā uz Latvijas-IIigaunijas robežas
pārdalīto nekustamo īpašumu likvidācijas ter-
miņa pagarināšanu (Mik. chron. rād. Nr. 76)
(slkat. «Līgumi»).

Protokolspar Amerikas Savienoto Valstu pievieno-
šanos pastāvīgās) starptautiskās tiesaiS' statūtu
parakstīšanas protokolam (lik. chron. rād.
Nr. 77) (skat. «Līgumi»).

Ražošana, alkoholu saturošu vielu, aplikšana ar no-
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi un pa-
pildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 37) (skat.
«Alkoholu»).

Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļa būve (lik,
chron. rād. Nr. 11) 86—97, 101.

Rīigals-iLilmbažu-Rujjenas min Liepajlas-Pavlfoisttas-
ASsiUingas dzelzceļa būve —? pārgrozījumus li-
kumā ('lik. chron. rād. Nr. 4) 17—30, 56.

Rīlgas-Ldimbažu-Rūjienas, Liepājas- Ziemupes-Pa-
vilostas-Alsungas, Rīgasi-Drglu-Maidonais-Kārsa-
vais un Ruigāju-'Domopoiles- ē̂zeknes dzelzceļu
būvju likumu papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 18)128, 534—536, 555.

Rīgas pilsēta nekustamais: mantas atsaviimašai .:
(lik. chron. rād. Nr. 32) (>?kat._ «Nekustamas»).

Robežu, valsts, apsardzība —• pārgrozījums note:
kūmos (ilik. chron. rād. Nr. 84) (skat. «Valis.;
robežu»).

Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļa ļbūve (Rk.
ohron. rād. Nr, 12) 97, 100, 101.

Rugāju-Dornopolesi-Rezeknes,, Rigas^Limbažu-Rīi
jiēnas, (Li epāljateļ-ZiemUlpesMPāvilostais-A ûnigt.s
un Rīigas-Ērigļiui-Madonas-Kālrsiavaisi dzelzceļu
būvju likumu papildinājums (llik. chron. rād.
Nr. 18) (skat. «Rīgas»).

Saeima.
Nākošās sēdes noteikšana 538, 628, 1316—131®.
Pārmaiņas deputātu sastāvā 1026, 1062, 1308.

„ prezidija sastāvā 1054—1055.
Priekšlikumi sēdi slēgt 583i—584.
Priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem':

55 (2 reizes), 163, 165, 177 (2 reizes), 238,
256, 257, 259, 274, 293, 306, 350, 351, 352
(2 reizes), 356, 392, 393, 394, 400, 400—401,
402, 403 (3 reizes), 404, 409 (2 reizes), 410,
441, 442—443, 443 (2 reizes), 449, 459 (2
reizes), 504, 543, 564, 628, 644, 665, 674
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(2 reizes), 675 (2 reizes), 688, 692, 693 (2
. reizes), 713, 726, 741 (2 reizes), 744, 745-,

812, 813, 857, 868-, 869 (2 reizes), 898, 923,
931, 946, 967 (3 reizes), 972 (2 reizes),
979, 983, 984, 1004, 1008, 1013, 1036, 1173,
1184, 1196, 1216, 1250, 1251 (3 reizes),
1265, 1303.
Paskaidrojumi 6, 13, 190 (21 reizes), 200,
234, 278, 301, 646, 963, 965, 966, 967, 969,
971—972, 1017, 1018, 1027.
paskaidrojumi pie balsošanas 8, 10, 11, 17,
30, 34, 37—38, 58 (3 reizes), 59, 60--61,
95', 106, 149 (2 reizes), 152, 153, 180, 181,
184, 188, 200, 230, 232, 282, 288, 296, 322,
331, 333, 336, 338 (2 reizes), 342, 364, 369,
377, 380, 488, 507, 586, 610, 612, 614, 616,
751, 802, 834, 835, 954, 971, 1083, 1283.
paziņojums 1308.

Priekšsēdētājs ņem deputātiem vārdu 449, 1173, 1183, 1184.
., sauc deputātus pie kārtības 241, 2157, 403,

407, 447, 449 (3 reizes), 983, 1173, 1184.
Runas laika pagarināšana 655, 688, 857, 898, 946, 1004

1008, 1036, 1216, 1265, 1303.
Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (lik. chron. rād. Nr.

21) 561^588, 595.
— pārgrozījums 509'—510.
V sesijas darbības pārskats 1316.
V „ slēgšana 1318.

Seklas fonda likuma pārgrozījums un papildinājums
(lik. chron. rad. Nr. 29) 463, 815--836, 837.

Sēnalu un neķītrības iteratuna — jaunatnes pasar-
gāšana no tās. — pārgrozījumi noteikumos, (lik.
chron. rad. Nr. 51) (skat. «Jaunatnes»).

Sērkociņu un čaulīšu, tabakas un tabakas izstrādā-
jumu akcīzes_ nodoklis — papildinājums likumā
(ik. chron. rad. Nr. 35) (skat. «Nodoklis»).

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik.
chron. rad. Nr. 36) (skat. «Nodoklis.»).

Skolotāju pensiju likuma_ pārgrozījumi un papildi-
nājumi (lik. chron. rād. Nr. 78) 7.

Si'.'imo kases (Ik. chiron. rād. Nr. 27) 623—628.
Sodu likumu papildiināpnM (liik. chron. rād1. Nr. 8)

69—74. 534.
Spānija.

Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzī-
bu krimināllietās starp Latvijas republiku un Sāmijas
karalisti (lik. chron. rād. Nr. 59) (skat. «Konvenci-
jas»)._Starptautiska ieroču, municiijasi un kara materiālu

tirdzniecības uzraudzības konvencija (llik. chron.
rād. Nr. 62) (tskat. «Konvencijas»).

Statūtu, Latvijas telegrāfa aģentūras, pārgrozījumi
(llik. chron. rād. Nr. 65) (sīkāt. «Latvijas»).

Strādnieku! algas, neizmaksātās, izmaksa un pie-
dzīšana (skat. «Neizmaksātās»).

Sviesta eksporta veicināšana (llik. chron. rād. Nr. 79)
_ 1291—1292.

Šķēršļus novērst, kas kavē pilllsetu zemju apmaiņu
pret fonda zeimii (skat. «Valdībai uzdod»).

Šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Amerikas Sa-
vienotām Valstīm (ilik. chiron. rad. Nr. 26) (skat.
«Līgumli»).

Šķīrējtiesas Jīgumisi starp Latviju un Dāniju (Ik.
chron. rād. Nr. 80) (skat. «Līgumi»).

Šosejas, Krāsllavas-Dagdias-Ludzas, būve (lik. chron.
rād. Nr. 13) (skat. «Krāslavas»).

Tabakas un tabakas izstrādājumu, čaulīšu un sēr-
kociņu akcīzes nodoklis — papildinājums li-

f

kumā (lik. chron. rād. (Nr. 35) (skat. «Nodoklis,
1rCCI7'6S» )

— pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 36) (skat. «Nodoklis, akcīzes»).

Tautas labklājības ministrijas; iekārta (Hk. chron.
rād. Nr. 81) 192.

Tautu Savienības darba starptautiskas organizācijas
vispārējās konferences 11 seisiija pieņemtais, kon-
vencijas projekts par «bezdiarlba_atlīdzībukuģa
bojā iešanas gadījuma» — pārgrozījums li-

kumā (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Konven-
cijas»).

Termiņa,, jauna, nosacīšana agrārās reformas, likuma
I daļas! 3. panta e punktā un 14. pantā pare-
dzēto lūgumu iesniegšanai (lik. chron. rad.
Nr. 50) (skat. «Jauna»).

Tiesnešu saraksts apstiprināšanai 915.
Tiesu iekārtas likuma pārgrozījumi (lik. chron. rād.

Nr. 82) 507—509.
Tirdzniecības ar ieročiem, imiinicilju un kara mate-

riāliem starptautiskās uzraudzības konvencija
(lik. chron. rād. Nr. 62) (skat. «Konvencijas.»).

Tirgus nokārtošana maizes labībai (lik. chron. rād.
Nr. 70) (skat. «Maizes»).

Uzdod kommilSiijāim (skat. «Kommisljām uzdod).
Uzdod valdībai (skat. «Valdībai! uzdod»).
Valdībai uzdod:

iesniegt Saeimai likumprojektu par nopelnītas darba algas
izmaksas un piedzīšanas nodrošināšanu algotiem
darbiniekiem 463'—464.

izlabot kļūdas lauku nekustamas mantas novērtēšanā
386—3051.

novērst šķēršļus, kas kavē pilsētu zemju apmaiņu pret
fonda zemi (pārejas formula) 610.

Valsts aizdevumi'pilsētu būvniecībai — pārgrozī-
jumi likumā (llik. chron. rād,. Nr. 83) 590—591.

Valsts budžets (skat. «Budžets»).
Valsts ierēdņu un kalpotāju un karavīru pensijas —

papildinājums' noteikumos, (llik. chron.. irād.
Nr. 55) (skat. «Karavīru»).

— papildinājums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 56)
(skat. «Karavīru»).

— pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 57) (skat. «Karavīru»).

Valsts kontrolles' pārskats par 1928./29. saimniecības
gada budžeta izpildīšanu 76.

Valsts Prezidenta svinīgais solījums 1026--1027.
Valists Prezidenta vēlēšanas 963—^68, 969—974,

1011—1019.
Valsts robežu apsardzība — pārgrozījums noteiku-

mos (llik. chron. rād. Nr. 84) 7.
Valsts vajadzībām darbi un piegādes — pārgrozī-

jumi un papildinājuma llikuimā (lik. chron. rād.
Nr. 45) (skat. «Darbi»).

Valsts zvērinātie mērnieki — pārgrozījumi likuma
(llik. chron. rād. Nr. 85) 7.

Vateršautii (lik. chron. rād. Nr. 86) 9—10.
Vecuma un invaliditātes gadījumos' apdrošināšana

(llik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Apdrošināšana»).
Veicināšana,bekona eksporta (lik. chron. rād. Nr. 40)

(skat. «Bekona»).
Veicināšana, sviesta, eksporta (Mik. chron. rād.

Nr. 79) (skat. «Sviesta»).
Zemes, agrākās, Liepājas: cietokšņa (lik. chron. rād.

Nr. 33) (skat. «Liepājas cietokšņa»).
Zemie;) ceļi' — pārigroizijuimi un papilldinājumli likumā

(lik. chron. rād. Nr. 87)1055—1056.
— pārgrozījums un papildinājums likumā (lik. chron.

rād. Nr. 88) 1288.
Zemes, dzelzceļa faktiskā lietošanā atrodošās,, ko-

roborēšaina uz valsts vārda Satiksmes mini-
strijas personā (lik. chron. rād. Nr. 47) (skat.
«Dzelzceļa»).

Zemkopībalsi ministrijas iekārta (lik. chron. rād.
Nr. 89) 543.

Zemūdens kabeļi starp Latviju un Igauniju (Ūiiik.
chron. rād. Nr. 63) (skat. «Konvencijas!»).

Zvērinātie valsts mērnieki — pārgrozījumi! likumā
(liilk. chron. rād. Nr. 85) (skat. «Valsts zvēri-
nātie»).

Zviedrija.
Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzī-

bu krimināllietās starp Latviju un Zviedriju (lik. .
chron. rād. Nr. 61) (skat. «Konvencijas»).



Likumprojektu cnro
I. Pieņemtie»

Tek. i i - i j. „ ,r ? ? j ' No kādas kommisijasi.-• ?», Likuma virsraksts Kas iesniedzis _ . J
Jnq JNb nācis

—

1 Pārgrozījumii preses llikumā (Rei P. Sīmanis, A. deputāti (skat. III publisko tiesību,
Bergs) Saeimas, illl ses. juridiskās

lik. chron. rād.
Nr. 70)

2 JaumlatigāleSi piķētas nodibināšana (Rei E. Rismbe- pašvaldības kom- pašvaldības
nielkst) misija

4 Latvijas galvas pilsēta un .apriņķu pilsētas (Ref. Ministru kabinets pašvaldības .
E. Rlimbenieks) (skat. III Seimas I

! ses. lik. chron. rād.
Nr. 50)

4 Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas budžeta komimīisiija budžeta
J un Liepāijas-Pāvilostas-Alsumgals dzelzceļu būvi

(Ref. V. Basltjāriis) ' ,
5 Pasta satiksme (Ref. E. Rimbenieks; J. Dārznieks) Ministru kabinets tirdzniecības un

(skat. Iii Saeimas rūpniecības, paš-

I

VIII ses. lik. chron. valdības
rād. Nr. 76)

6 Pārgrozījumu' Ministru kabineta iekārtā (Ref. M. La- publisko tiesību juridiskās,publisko
zersons, F. Cieiēnls) kommisiļja (skat. tiesību

(MI Saeimas IV ses.
lik. chron. rād.
Nr. 13)

1

7 Papildinājumi likumā par pavalstniecību (Ref. P,. Ministru kabinets publisko tiesību
Sīmanis) (skat. III Saeimas

IV ses. lik. chron
rād. Nr. 15)

8 Papildimāljuimis sodu likumos (Ref. A. Berigisļ, P. Šī- juridiskākommisiija juridiskās, publisko
manlis) tiesību

9 Nodoklis uo mantas, kas pāriet uz citām personām Ministru kabinets finanču
bez atlīdzības (skat. I Saeimas (IV

ses. lik. chron. rād.
Nr. 77)

10 Pārgrozījumi un papildinājums nodievu likumo/s Ministru kabinets finanču, juridiskās
(skat. II Saeimas IX
ses. llik. chron.rād.
Nr. 87)

li Riļgalst-ErgļUrlMadoinas^-Kārsavas dzelzceļa i būve budžeta kommīisija budžeta
(Ref. V. Basļtjanis) t

1_ Rugāju-Domopoles-Rēzekmes dzelzceļa būve (Ref. budžeta fkomimiilsiija budžeta
V. Bastjaniis)

13 Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būve (Ref. A. budžeta kammisija budžeta, kara lietu,
'Dzenis,, G. Mīllbergs) budžeta

14 Pilsētu pašvaldības iliilkumisi (Ref. E. Rimbenieks) Miinistru kabinets' pašvaldības
(skat. I Saeimas IV
ses. ilik. chron. rād.
Nr. 94)

' \

___
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noloģiskais radītājs
likumi.

Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests ,Lik.
— kommisijas zīņo- . «Valdības Vēst- un min. kab.

I 1as. II 1as. III 1as. jums
formulas

nesi
„ not krāj_ „

~~ "" 1930. g.
13, 61— 08 68 69 534 534 — Ne 65 M> 40

13- 17 (Nodod atpakaļ pašvaldības kommisijai)

17 (Nodod atpakaļ pašvaldības kommisijai)

17-30 30 56 N? 24 Mi 27

31-32 32—42 533-534 533-534 — M> 7 N° 43

(sk. III saeimas IV. sesiju) 57-60 60 — N°29 N° 28

(sk III saeimas IV. sesiju) 60-61 61 Ns 29 M> 29

69-74 74 534 534 — Mi 65 No 41

75 (Nodod atpakaļ valdībai)

75 (Nodod atpakaļ valdībai)

86_95 95-97 101 .No 30 Nļ 30

97_98 98— 100 101 No 30 No. 31

iru ms (Nodod budžeta un arī kara lietu kommisijas apspriešanai)
613-614 614-616 ļ

630 | ļ ^
71

ļ
J„ 50

106-126 140—156 (skat. 111 Saeimas Vil s e s i j u)
177—190
221—234
264—272
285—301
320-342 i
358—384

| 477—504 I I
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JekLikuma virsraksts Kas iesniedzis No kādas komisi Jas
Me Ns nacis

15 1905. gadia_ 17. jūlijā Hāgā parakstītā konvencija par Ministru kabinets juridiskās, ārlietu !
civllltiesašanaskārtību (Ref. K. Pauļuks, A. Bengs) (skat. III Saeimas

IV ses. lik. chron.
Tādi. Nr. 57)

16 Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu, nolikumā Milnisitru kabinets finanču, pašvaldības
(Ref. J. Annuss, E. Rimbenieks) (skat. (III Saeimas

IV ses. lik. 'Ohron.
rād. Nr.iNr.68, 69)

17 Pārgrozījums likumā par Tautu Savienības Darba sociālās )llilkumdlo- sociālās liikumdoša.-
starptautiskas organizācijas vispaireijas konfeirences šainas ikomlmisilja nas, ārlietu

III sesija pieņemto konvencijas projektu par «bez-
darba atlīdzību kuģa bojā iešanas gaidījumā» (Ref.
J. Višņa, F. Cielēns)

18 "Papildinājums likumos par Rīigas-Llmbažu-Rūjienas, Ministru kabinets budžeta
Liepajas-Ziemupes-Pavilostas-Alsungas, Rīgas- 128
Ergļu-Madonas-Kārsavas un Rugāju-Domopoles-
Rēzeknes dzelzceļu būvi (Ref. V. Bastjānis)

19 Bārbeļu un pabērzu 'iznīcināšana (Ref. E. Grante- Miinistru kabinets lauksaimniecības
kaltas) (skat. III Saeimas

IV ses,. lik. chron.
rād Nr. 39)

20 Kuģu nodoklis no' Ikulģiem, piekrastes, braucienos Mtafctru kabinets tirdzniecības un
(Ref. V. Sanders, J. Annuss) (skat. III Saeimas rūpniecības,

VIII ses. llik. chron. finanču
rād. Nr. 67)

21 Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (Ref. A. Pet- organizācijas kom- organizācijas
revies) misija

22 Agrārās reformas likuma I. daiļais 3.jpanta papildina- deputāti (skat. IIII lauksaimniecības
jumi un pārgrozījumi (Ref. A. Eglītis) Saeimas II ses. lik.

I

chron. rād. Nr. 21)

23 Muitas likumos noteiktās pierobežas joslas platības Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
grozīšana (Ref. A. Dzenis, R. Bīlmanis, P. Jura- (skat. II Saeimas bas un rūpniecī-
ševskis) V ses. lik. chron. bas, juridiskās

rād. iNr. 79)

24 Pārgrozījums akcīzes nodokļa nolikumā (Ref. V. Ministru kabinets tirdzniecības un
Sanders, J. Annuss) (skat. III Saeimas rūpniecības,, fi-

IV ses. lik. chron. nanaui
rād. iNr. 29)

25 Izlīgšanas līgums starp Latviju un Amerikas Savie- Ministru kabinets ārlietu
notām Valstīm (Ref. A. Bergs) 76

26 Šķīrējtiesas līgums starp Lativju un Amerikas Sa- Ministru kabinets ārlietu
vienotam Valstīm (Ref. A. Bergs) 76

27 Slimo kases (Ref. _'„ nšēlers) Mitaistru kabinets sociālās 'likumdo-
(skat. IIII Saeimas šanas
IV ses. liik. chron.
rād. Nr 87)
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A pspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
~" kommisijas zīņo- . „Valdības Vēst- un min. kab. !

1 las- II las. III 1as. jums tormulas nesļ „not

^
470-471 471—477 — 514 — Jfe 60 No 36

516-519 519 532 — 555-556 — M 65 Ns 42

532—533 533 — 555 — .Nb 65 M> 38

534-536 536 — 555 — Nq 65 Nb 39

536-537 537-53$ — 555 — Ne 65 JVs 37

538,556 - 558 558-561 — 595 — Ne 67 Ne 44

561—586 586-588 — 595 — Ne 69 Ne 45

599-610 (Noraida) 610

610-611 611-612 — 630 — Ne 71 Ne 51

612 612-613 630 — M 71 Ne 52

619-620 620- 621 - 629 — Ne 71 Ne 48

621-622 622-623 - 630 — Ne 71 .Nb 49

623—628 (skat. 111 Saeimas VI sesiju)
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|: Likuma virsraksts Kas iesniedzis N° kādas kommisijas
Ne Ne nācis

28 Valsts budžets, 1930./31. saimniecības gadam (Ref. Ministru kabinets budžeta
J. Annuss) 13

?

29 Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas Ministru kabinets lauksaimniecības,
fondu (Ref. A. Alberiings, A. Dzenis) 463 budžeta

30 Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības budžeta, finanču, budžeta, finanču,
par valdībai nodotiem liniem (Ref. A. Dzenis, tirdzniecības un tirdzniecības un
K. Ulmanis,, H. Dzelzītis) I rūpniecības kam- rūpniecības

miiisijas

31 Linu iepirkšanascenas 1930. gada ražai (Ref. A.Dze- budžeta finanču, budžeta, finanču,
niš, K. Ulmanis, H. Dzelzītis) tirdzniecības un tirdzniecības un

rūpniecības fcommi- rūpniecības
sijas

32 Ndkustamas mantas atsavināšana Rīgas pilsētā (Ref. Ministru kabinets juridiskās
F. Ciedēns) 128, 935



.

1

Apspriešana Redakcijas Pārejas Izsludināts Iespiests „Lik.
'? i kommisijas ziņo- . „Valdības Vēst- un min. kab.

1 1as. 11 1as. 111 1as. jums tormulas negi„ not krāj

630-656 751—759 — 1315-1316 (skat. 111Saeimas JVfi 94 Ka 57
657—692 761 — 802 VI sesiju)
693-718 837—870
719-751 871-914

915-936
935- 963
975-1012

!

1019- 1026
1027—1052
1091— 1118
1119-1164
1165-1205
1205—1254
1255-1277
1277—1286
1294-1316

815-834 834-836 837 — Ka 77 Ka 53

1060—1083 1083—1084 — 1091 — Ka 91 N° 56

1084-1085 1085-1086 1091 1086 K° 91 Ne 55

1086-1087 1087-1090 1091 — Ka 87 K> 54
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II. Kommisijam nodotie likumprojekti

15 01 Likumprojekti Kas iesniedzis Kommisijam
^X

33 Agrākas Liepājas cietokšņa zēmels Ministru kabinets juridiskai 1054.

34 Agrārās reformas likuma IV daļas papildinājums Ministru kabinets lauksaimniecības
(izīd. Satv. 81. p. 6—7
kārt.)

35 Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas izstrādā- Ministru kabinets finanču, tirdzniecī-
jumiem, čaulītēm un sērkociņiem — papildinājums bas un rūpniecības
likumā 1054

36 Akcīzes nodoklis no tabakas un tabakas 'izstrādā- Ministru kabinets finanču, tirdznieeī-
jumiem, čaulītēm uln sērkociņiem — pārgrozījumi bas un rūpniecī-
un papildinājumi! likumā bas 192

37 Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar no- Miinistru kabinets tirdzniecības un
dokļiem un pārdošana — pārgrozījumi un papil- (izīd. Satv. 81. p. rūpniecības, fi-
dinājumi likumā kārt.) nanču 9

38 Apdrošināšana veauma un invaliditātes gadījumos deputāti sociālās, likumdoša-
(N. Kalniņš u. c.) nas 804—810

39 Ārzemju pases — pārgrozījums likumā Ministru kabinets publisko tiesību 8
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

40 Bekona eksporta veicināšana (K. Ulmanis u. c.) deputāti lauksaimniecības,
budžeta, tirdznie-
cības un rūpniecī-
bas 1290—1291

41 Bijušo Kurzemes kroņa mežsargu māju mežu notei- Ministru kabinets lauksaimniecības
kurnu attiecināšana uz Vidzemi (izd. Satv. 81. p. 9

kārt.)

42 Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu ārstē- deputāti sociālās likumdo-
šana — pārgrozījumi likumā (E. Dzelzīitiis u. c.) šauas, budžeta

211—212

43 Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas Ministru kabinets sociālais lifciulmldo-
— pārgrozījumi likumā (izd. Satv. 81. p. šanas 7

kārt.)

44 Darba grāmatiņas Ministru kabinets sociālāslikumdoša-
nas! 304

45 Darbi un piegādes valsts vajadzībām — pārgrozi- Ministru kabinets budžeta 8—9
jumi un papildinājumi likumā (izd. Satv. 81. p.

kārt.)

46 Dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprināta apkaro- Ministru kabinets juridiskai 1054
šana — papildinājums, likumā

47 Dzelzceļa faktiskā lietošanā atradošās zemes ikoro- Ministru kabinets juridiskai 589
borešana uz valsts vārda Satiksmes ministrijas
personā

48 Dzīvu augu vali to daļu ievešana, izvešana un Ministru kabinets lauksaimniecības,
tranzīts (izd. Satv. 81. ņ. tirdzniecības un

kārt.) rūpniecības 11

I
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49 Iepriekšējie krēditi ārkārtēju izdevumu segšanai Ministru kabinets budžeta 915
1930./31. saimniecības gadā . >.

50 Jauna termiņa nosacīšana agrārās, reformas likuma Ministru kabinets lauksaimniecības
I daļas 3. panta e punktā un 14. pantā paredzēto (izīd. Satv. 81. p. 7—8
lūgumu iesniegšanai kārt.) , ''

51 Jaunatnes, pasargāšana no sēnalu un neķītrību li- Ministru kabinets izglītības 11
teraturas — parigrozījumis noteikumos (izd. Satv. 81. p.

kārt.) . :ļ ,
52 Jūmielku nams Ministru kabinets tirdzniecības un

(izd. Satv. 81. p. rūpniecības lti-rll
kārt.)

53 Karaklausības likuma pārgrozījums ? Ministru kabinets kara lietu 6 i
(izd. Satv. 81. p. ? ,,
kārt.) " ;

54 Kara ministrijas iekārta Ministru kabinets kara lietu, publisko ,
tiesību 234

55 Karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijas — deputāti sociālās likumdo-
papidiinājums noteikumos (A. Egl.ītlisf u. c.) šanas, -budžeta

220—221

56 Karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijas — Ministru kabinets sociālās lilkumdo- i
papildinājums noteikumos (izd. Satv. 81. p. šauts, kara lietul 9 j

kārt.)

57 Karavīru un valsts, ierēdņu un kalpotāju pensijas — Ministru kabinets. sociālās likumdo- s
pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (izd. Satv. 81. p. šanas 7

kārt.) I,
h

58 Konsulāra konvencija isltarp Latvijlu un Franciju Ministru kabinets ārlietu589t59 Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku Ministru kabinets ārlietu 1288
palīdzību krīmniālletās starp Latvijas republiku <ļ
un Spānijas karalisti

60 Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku Ministru kabinets ārlietu 463
palīdzību krimināllietās starp Latviu un Holandi

61 Konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku Ministru kabinets ārlietu 462—463 ,
palīdzību krimināllietās starp Latviju un Zviedriju

62 Konvencija par starptautisku ieroču, munīcijas un Ministru kabinets ārlietu 1288
kara materiālu tirdzniecības uzraudzību

63 Konvencija par zemūdens kabeļiem,starpLatviju un Ministru kabinets ārlietu 100
Igauniju

64 Kirēditllikumu pārgrozījumi Ministru kabinets, finanču 11, ?
(izd. Satv. 81. p. tirdzniecības un
kārt.) rūpniecības 44

65 Latvijas telegrāfa aģentūras statūtu pārgrozījumi Ministru kabinets publisko' tiesību 9
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

66 Līgumu grāmatiņas Ministru kabinets, sociālās likumdo-
šanas 304

! *
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67 Likumu_kopojuimia X.sējļuma I idlatļas 2139. panta pa- Miinistru kabinets juridiskai, finanču
pilidlināšana ar 4. piezīmi i (izd. Satv. 81. p. 9, tirdzniecības uiri

kārt.) rūpniecības 44 i
68 Llerātu un māfcsiliilnieku pensijas, (N. Kalniņš-n-ic. ) deputāti ,,; , ,, .,• ,.. sociālās Bkulrņdo-

{ , , šaņas, budžeta
128—132

69 Lopkautuvels iun gaļas lizmieklēšanas stacijas —pa- ' Ministru kabinets'' ' tirdzniecības un
pilldinājums likumā (izd. Satv. 81. p. rūpniecības ? ,

kārt.) i
70 Maizes labības tirgus nokārtošana (K. Ulmanis' u.c.) deputāti lauksaimniecības,

budžeta, tirdznie-
cības un rūpniecī- *
bas 1288—1290

71 Muitas likumu papildinājums "> ";*[?!' Ministru kabinets tirdzniecības un
(izd. Satv. 81. p. rūpniecības, ffii-
kārt.) maucu 9

72 Nopetoītās darba algaS' izmaksas un piedzīšanas no- Ministru kabinets juridiskai589
drošināšana algotiem darbiniekiem

73 Ls 2.966.485.— norakstīšana no saimnieciskās dzī- Ministru kabinets budžeta 76
ves atjaunošanas fonda

74 Policijas iekārta — pārgrozījumi un papildinājumi Ministru kabinets publisko tiesību 9,
noteikumos (izd. Satv. 81. p. pašvaldības' 159

kārt.)
75 Privilēģijas izgudrojumiem _n pārlabojumiem — Ministru kabinets tirdzniecības un

pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (izd. Satv. 81. p. rūpniecības 11
kārt.)

76 Protokols attiecībā uz Latvijas-Igaunijas robežas Ministru kabinets ārlietu 1288
pārdalīto nekustamo īpašumu likvidācijas termiņa
pagarināšanu

77 Protokols par Amertikalsi Savienoto Valstu pievieno- Ministru kabinets ārlietu 128
šanos pastāvīgās starptautiskās tiesāsi statūtu
parakstīšanāsprotokolam

78 Skolotāju pensiju likuma pārgrozījumi un papildi- Ministru kabinets sociālās llikumdo-
nājuml (izd. Satv. 81. p. šanas 7

kārt.)
79 Sviesta eksporta veicināšana (K. Ulmanis u. c.) deputāti lauksaimniecības,

budžeta, tirdznie-
cības un rūpnie-
cības 1291—1292

80 Šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Dāniju Ministru kabinets ārlietu 1288
81 Tautas 'labklājības ministrijas iekārta Ministru kabinets publisko tiesību

192

82 Tiesu iekārtas Mkumapārgrozījumi (J. Breikšs u. c.) deputāti juridiskai 507—509

83 Vafats aizdevumi pilsētu būvniecībai — pārgrozi- deputāti budžeta. 590—591
jumis (likumā (R. Blmanils u. c.)

84 Valsts robežu apsardzība — pāgrozījutms notei- Ministru kabinets publisko tiesību,
kūmos :, (izd. Satv. 81. p. kara lietu 7

kārt.)

85 Valsts zvērinātie mērniefkil—pārgrozījums likumā Ministru kabinets 'lauksaimniecības 7
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)
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kārt.)

87 Zemes ceļu likuma pārgrozījumi un papildinājumi deputāti pašvaldības, bU-
(J. Bjrzniekš u. c.) džeta 1055—1056

88 Zemes ceļu likuma pārgrozījums un papftMiinājuims Ministru kabinets pašvaldības 128&
i . - , I - . .i ? " J

89 Zemkopības mtoistrnļjaisiekārta Ministru kabinets arī lauksaimnlecī-
(slkat. IIII Saeimas bas 543

j ,. ,... ?? II ses. lik. chron. -j ; .
i rād. Nr. 66)
i
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Pieprasījumu chro
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«
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Tek. --'?'
-„ ', Pieprasījumi Kam iesniegts Apspriešana
JN° Jns

ļ 1 Valdības ;rīcība «Zemnieku bankas» lietā (V. Bast- ministru preziden- 307—312
jānis u. c.) tam

ļ

i.P- ?

i
Jautājumu chrono

|

Tek. N° Ns Jautājumi Kara iesniegts

?

1 Lietuvas politiskā bēgļa. Misiula izdošana Lietuvas ministru prezidentam
valdībai (F. Menders u. c.)

2 Strādnieku vajāšana (L. Laicens u. c.) iekšlietu ministrim

3 Avīzes «Karoga» apturēšana un žurnāla «Darba iekšlietu ministrim
vieta» numura konfiscēšana (O. Jankus u. c.)

4 Seržanta Ansona rīcība (L. Laicens u. e.) kara ministrim

5 Lidmašīnu katastrofas kara aviācijā (P. Lejluš u. c.) ministru prezidentam

6 Nenormāls stāvoklis sērkociņu rūpniecībā (.1. ministru prezidentam
Višņa u. c.)

7 Politiskās pārvaldes aģentu patvarības pret strād- iekšlietu ministrim
nieku un zemnieku frakcijas deputātiem' (0. - .
Jankus n. c.)

8 Strādnieku sišana arodbiedrību telpu kratīšanās iekšlietu ministrim
(J. /Balodis u. c.)

9 Pasu kontrole strādnieku izrīkojumos un sapulcēs iekšlietu ministrim
(O. Jankus u. c.)

10 Kratīšanas strādnieku arodbiedrībās (L, Laicens u.c.) .iekšlietu ministrim

11 Cietuma režīms (L. Laicens u. c.) tieslietu ministrim

12 Progresīvo neredzīgo vajāšana Strazdumuižas pa- tautas labklājības
tversme (L. Laicens u. c.) ministrim

13 Akciju sabiedrības «Lats» un «iRīgas, Ūniona ban- ministru prezidentam
kas» stāvoklis (V. Bastjānils; u. c.)

14 Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā (L. Lai- ārlietu ministrim
cenši u. c.)

15 Strādnieku sapulču' un izrīkojumu nobeigšana Vents- iekšlietu ministrim
pilī (J. Balodis u. c.)

16 Dzelzceļnieku dienas strādnieku atlaišana no darba ministru prezidentam
(A. Veclkālns u. c.)

17 Kreiso strādnieku vajāšana pašvaldībās (L. Jer- iekšlietu ministrani
šovs u. c.)



81 82

neloģiskais rādītājs.
Kommisi-

Jas Valdības pārstāvja atbilde Debates Pērējas formulas
ziņojums \> ' i

Finanču ministris A. Petrevics 414—420 420—459 460—461

ļ
loģiskais rādītājs.
1 !•

<

Apspriešana Valdības pārstāvju atbildes Debates

? i I
49—51 Tieslietu ministris J. Pabērzs 79—8.1 81—85 ļ:
51—52 Iekšlietu ministris E. Laimiņiš 52—53 —

M
53—55 Iekšlietu ministris E. Laimiiņš 55—56 — i:

ļ
56 Kara ministris Mi. Vācietis 85—86 —

76—79 Kara ministris M. Vācietis 101—104 — ;

1

132—133 Finanču ministris A. Petrevics 159—160 160—163

133—134 Iekšlietu ministris E. Laimliņš 163—164 164—174

134—137 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 174 —

137—139 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 175-^177 ' — '

139—140 Iekšlietu ministris E. Laimliņš 177 —

212—217 Tieslietu ministris J. Pabērzs 239—245 —

217—218 Tautas labklājības miinlistris V. Pubuilis 245—246 —

218—220 Finanču ministra vietas izpildītājs. E. Laimliņš 248—264
246—247

235—239 Ārlietu ministris H. Celmiņš 284—285 —

274 Iekšlietu ministris E. Laimiņš. 313 —

274—276 Satiksmes, ministris Fr. Ozoliņš 313—314 314—319

276—277 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 319—320 —______________
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Tek. Ne Ns Jautājumi , K|m iesniegts

|__J _. ? ?!___? II II
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18 Strādnieku stāvoklis Bertiņ-Bērziņiai: inierU' fabrikā -'<?>?'?> tabtas (labklājības
(J. Balodis u. c.) ministrim

I"

19 Žurnāla «Darba vieta»numurakonfiscēšana(J;Zlau- ? ' ,; iekšlietu ministrim
igotnis^-Ckukurs u. c.)

i

20 Latvijas un Polijas ģenerālštābu sadarbība (L. Lai- kara ministrim
ceros iu. c.)

'?' t

21 Are$tēto strādnieku sišana 9. policijas ierirknī (A. iekšlietu ministrim
Petrevics u. c.)

22 v Atlīdzības izmaksa Satiksmes ministrijas strādlnie- satiksmes miinisltrim
kieimpar neizlietoto atvaļinājumu (J. V'išņa u. c.) : \23 Rīgas pasita administrācijas nelikumīga rīcība (L. satiksmes ministrim
Ladicens u. c.)

24 Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrības šiapul- iekšlietu ministrim
ces noliegšanaRīgā 1930. igiada 10. martā (J. Ba-
lodliš u. c.)

25 Nepareiza rīcība sēiktas apgādāšanā zemniekiem ministru prezidentam
(R.Bīllmianis u. c.)

26 ' Politiskās pārvaldes ierēdņu terrorfS pret arodbie- iekšlietu ministri/m
drībās organizētiem strādniekiem (J. Balodis u. c.)

I
27 SPRS tranzīta traucēšana uz Latvijas dzelzceļiem ministru ,preziidentam

(L. Laicens u. c.)
i

28 Latviešu kolonistu stāvoklis Krievijā (M. Skuje- ministru prezidentam
nieks u. c.)

29 Attiecības ar SPRS (L. Laicens)u. c.) . ? ? " ministru prezlidentam
!

30 Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrībuslēg- iekšlietuministrim
šana Daugavpilī (L. Jeršovs ul c.)

IH

Avīzes «Biedra» numura konfiscēšana -mn kratī- iekšlietu un tieslieftu
šanas ekspedīcijā (0. Janlkus u. c.) ministriem

i;

i
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Apspriešana Valdības pārstāvju atbildes Debates
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...... ._ ). i ----- - - ? -- - - , - --,.,????-- .--" ?- - '

ļ
304—306 ,,. j Tautas labklājības ministris V. RuMlis 358 —

i344—356IekšlietuministrisE.Laimiņš356—
-

'
i ;

356—358 ' Kara: ministris M. Vācietis , 470 —

465—46J ,., Iekšlietu ministris E. Laimiņš 467 467—469
ii

469—470 , Satiksmes ministris, Fr. Ozoliņš 514—515 515—516

,511 Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš 511—512 —

512—514 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 514 —
.

l 548—550 Zemkopības ministris V. Gulbis 595—597 598—599' I
55t)—554 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 554—555 —

i 591—594 Finanču ministris A. Petrevics 814—-815 i —
i

? < . ļ

810—812 Ārlietu ministris H. Cdmilņš 1058—1059 —
?

812—814 Ārlietu ministris H. Celim'iņš . 1059- 1̂060 —

1056 Iekšlietu ministris E. Laimiņš 1292 —

1056—1058 Iekšlietu ministris E. Laimiņš . i 1292—1293 — '

i'
j!



V sesijas 1. sēde 1930. gada 21. janvārī.
(Atklāta pīkst. 5.09 pēc pusdienas.)

5 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 1. sēde 1930. gada 21. janvārī. 6

Saturs.

1. Deputāta A. Dzeņa priekšlikums grozīt dienas kārtību
(noraida):

E. Rimbenieks, referents 6
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) 6
I. Muižnieks (sociāldemokrāts) 6

2. Satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabineta izdoto
noteikumu nodošana kommisijam:

M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 7
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 8
J. Višņa (sociāldemokrāts) 9, 10

3. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas at-
bildības dažus Saeimas deputātus (nodod kommisijai) 11

4. Valsts budžeta projekta 1930./3). saimniecības gadam
nodošana kommisijai 13

5. Norēķinu par 1928./29. saimniecības gada budžeta izpildī-
šanu nodošana kommisijai 13

6. Atvaļinājuma piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem . . 13
7. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 13
8. Deputāta A. Veckalna u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot sociālās likumdošanas kommisijai mēneša lai-
kā apspriest likumprojektu par algoto darbinieku no-
drošināšanupret bezdarbu (atliek uz nākošo sēdi) . . 13

9. Dienas kārtības grozīšana 13
10. Likums par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu (nodod

atpakaļ kommisijai):
E. Rimbenieks, referents 13, 16
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 14
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . . 14
A. Petrevics (sociāldemokrāts) ' . . 15
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) 16
I. Muižnieks (sociāldemokrāts) 16

11. Likums par Latvijas galvas pilsētu un apriņķu pilsētām
(nodod atpakaļ kommisijai):

E. Rimbenieks, referents 17
12. Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Lie-

pājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu būvi (pieņem stei-
dzamības kārtībā):

V. Bastjānis. referents 17, 28
K. Balodis (darba savienība) 18, 24
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) 19, 22
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 20
J. Trasuns (progresīvā tautas apvienība) 21
E. Grantskalns (zemnieku savienība) 23
J. Annuss (nacionālais bloks) 25
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija 1. 27

13. Likums par pasta satiksmi (1. un 2. lasījums):
E. Rimbenieks, referents 31
J. Birznieks, referents 32
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) .... 33
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 35
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 36
E. Grantskalns (zemnieku savienība) 36
K. Beldavs (nacionālais bloks) 37

11. Nākošā sēde 42

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: V sesijas 1. ple-
nārsēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pārgro-
zījumi preses likumā; papildinājums sodu likumos;
likums par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu; li-
kums par Latvijas galvas pilsētu un apriņķu pil-

sētām; pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-
Rūjienas un Liepājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu
būvi; likums par pasta satiksmi.

Pie dienas kārtības deputāts A. Dzenis iesnie-
dzis priekšlikumu:

«Dienas kārtības S. punktu skatīt cauri kā 4.»
Vārds deputātam Dzenim'.
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku

apvienība): Augstais nams! 4. dienas kārtības
punktam — likumam par Jaunlatgales pilsētas no-
dibināšanu — ar ciešs sakars ar to, kā izšķirs jau-
tājumu, kur atradīsies Jaunlatgales apriņķa centrs.
Tikai tad, kad apriņķa centrs ar likumu būs fiksēts
Jaumlatgalē, būs dabiski, ka Jaunlatgalei piešķirs
pilsētas tiesības. Tā kā likums par Latvijas galvas
pilsētu un apriņķu pilsētām: ir dienas kārtībā 5. vie-
ta, tad būtu pareizāk, ja to pārceltu 4. vietā. Tā
ir loģiska prasība, un es ceru, ka Augstais nams
piekritīs manam priekšlikumam likt dienas kār-
tības 5. punktu 4. vietā un 4. punktu — 5. vietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam pret šo priekšlikumu.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Es domāju, ka nav nekāda iemesla pārcelt
4. dienas kārtības punktu 5. vietā un 5. punktu —
4. vietā. Pašvaldības kommisijā, izbraukusi uz Jaun-
latgali, pārliecinājās, ka nav nekāda iemesla nepie-
šķirt Jaunlatgialei pilsētas tiesības. Tāpēc Dzeņa
kunga priekšlikums ir tukša, demonstrācija, kas
nebūtu jāatbalsta, un dienas kārtība atstājama tā-
da, kādu to liek priekšā prezidijs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iekams stājamies
pie balsošanas, vārds jādod pašvaldības kommi-
sijas referentam, jo taisni ievērojot šīs kommisijas
priekšlikumu, minētie likumprojekti ir uzņemti šādā
kārtībā dienas kārtībā. Vārds referentam Rlmbe-
niekam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams! Paš-
valdības kommisijas vārdā man jāizsakās pret de-
putāta Dzeņa priekšlikumu aiz tā iemesla, ka Dzeņa
kunga priekšlikums, grib pamākt, lai vispirms pie-
ņemtu likumu par Latvijas galvas pilsētu un ap-
riņķa pilisetam. Bet šo likumu nevar pieņemt, jo
viņā noteiktas vietas, kur paredēts nodibināt apriņ-
ķu pilsētas; tā tad vispirms jābūt skaidrībā par kādu
vietu, vai tai ir pilsētas tiesības, vai nē, un tikai tad
attiecīgai pilsētai var piešķirt apriņķa pilsētas tiesī-
bas. Tāpēc arī kommisijā paredzējusi priekšā likto
kārtību. Lūdzu Augsto namu noraidīt deputāta
Dzeņa priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 'de-
putāta Dzeņa priekšlikums —

5. dienas kārtības punktu apspriest kā 4.
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties

tos,kas ir par šo priekšlikumu. Par deputāta Dzeņa
priekšlikumu nodotas tikai 11 bafeis. Nepietiekošs
skaits. Šis priekšlikums atkrīt. — Vairāk nekādu
iebildumupret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r e-
z i di ja ziņojumi.

JV un V sesiju starplaikā prezidijs piešķīris at-
vaļinājumu deputātam A. Briedim ceļojumam uz ār-
zemēm no pagājušā gada 27. decembra līdz š. g.
20. janvārim.

Ministru kabinets IV un V sesiju starplaikā La-
tvijas republikas satversmes 81. panta kārtībā izde-
vis un iesniedzis Saeimai 24 noteikumus. Vispirms—
pārgrozījumu karaklausības likumā. Prezidijs liek
priekšā nodot to kara lietu kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots kara lietu kommisijai. — Tālāk
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izdots un piesūtīts papildinājums agrārās re-
formas likuma (IV daļā. Prezidijs liek priekšā nodot
to laulksaimniecības Ikomrnisijai. Iebildumu nav?
Tas nodots minētai kommīisiijai .— Ministru kabinets
izdevis satversmes 81. panta kārtībā un piesūtījis
pārgrozījumiu noteikumos par valsts robežu apsar-
dzību. Prezidijs liek priekšā nodot to publisko tie-
sību un Ikara lietu kommisijam. Iebildumu nav? Tie
nodoti minētām komimisijām. — Tālāk Ministru ka-
binets Izdevis un piesūtījis pārgrozījumus likumā par
valsts zvērinātiem mērniekiem.Prezidijs liek priekšā
nodot tos lauksaimniecības komimisijai. Iebildumu
nav? Tie nodoti lauksaimniecības kommisijai. —
Ministru kabinets satversmes 81. panta 'kārtībā iz-
devis un piesūtījis pārgrozījumus likumā par cie-
tušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām.
Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās īlilkumdoša-
nas kommisijiai. Iebildumu nav? Tie nodoti sociā-
lās likumdošanas kommisijai. Tāpat 81. panta kār-
tībā Ministru kabinets izdevis un piesūtījis pārgro-
zījumus un papildinājumus noteikumos par karavīru
un valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām. Prezidijs
liekpriekšā nodot tos sociālās likumdošanaskommi-
sijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kom-
misijai. — Tālāk Ministru kabinets tādā pa-
šā kārtībā izdevis un piesūtījis pārgrozīju-
mus un papildinājumus skolotāju pensiju li-
kumā. Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās li-
kumdošanas kommisijai. Iebildumu nav? Tie no-
doti sociālās likumdošanas kommisijai. — Ministru
kabinets satversmes 81. panta kārtībā izdevis un
piesūtījis noteikumus par jauna termiņa nosacīšanu
agrārās reformas likuma 1 dalās 3 panta e punktā
un 14. pantā paredzēto lūgumu iesniegšanai.Prezi-
dijs liek priekšā nodot tos lauksaimniecības kommi-
sijai. — Vārds deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Termiņu noteikšana lūgumiem,kādi paredzēti agrā-
rās reformas likuma I daļas 3. panta e punktā un
14. pantā, var svinēt zināmā mērā 10 gadu jubi-
leju. Agrārās reformas likumā šādu lūgumu iesnieg-
šanai bija paredzēts 6 mēnešu termiņš. Pēc tam
tika paredzēti vairākkārtīgi termiņu pagarinājumi.
Viens šāds termiņa pagarinājums tika izdots 1922.
gada 23_. aprīlī. 1924. gadā tika izdots likums, kas
pagarināja termiņu lūgumu iesniegšanai līdz 1925.
gada 1. martam. 1925. gadā tika paredzēts pagari-
nājums līdz 1925. gada 1. jūlijam apvidos, kas pie-
vienoti Latvijai, regulējot robežu ar Igauniju. 1926.
gadā termiņa pagarinājums lūgumu iesniegšanai bija
paredzēts līdz 1927. gada 1. martam.

Man šķiet, ka šo pagarinājumu ir bijis jau tik
daudz, ka tiešām nu būtu pienācis laiks izbeigt šo
termiņu pagarināšanu, vēl jo vairāk tāpēc, ka pašu
noteikumu 3. pantā ir pateikts, ka uz 1.panta pamata
iesniegtie lūgumi atstājami bez caurskatīšanas, ja
attiecīgā zeme jau galīgi piešķirta citām personām.
Šeit ir runa par fonda zemi ar visiem pirkšanas un
pārdošanas līgumiem,kādi uz to varētu būt noslēgti.
Ar šādu rīcību grib dabūt zemes gabalus laukā no
valstis zemes fonda. Ja jau paši likuma autori šā
likumprojekta 3. pantā ir paredzējuši, ka uz tādām
zemēm, kas jau galīgi piešķirtas citām personām,
termiņa pagarinājums neattiecas, tad tas loti labi
raksturo to, ko es jau teicu, proti — tas attiecas uz
valsts fonda zemēm. Ja dos tiesības vēl no jauna
iesniegt lūgumus, lai šos pirkumus apstiprinātu un
atzītu jarī valdība, tad līdz ar to tiks zināmā mērā
veicināta zemes izņemšana jeb izķeršana mo valsts
zemes fonda. Es domāju, ka tas ir kaut kas līdzīgs
tam, ko pagājušā 1929.gada 15. martā Senāts gri-
bēja panākt ar savu lēmumu, proti, ka lietas par__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_^_^_^_l__^_^_^_^_^_i_^_i

zemes atsvabināšanu izšķiramas civīltiesašanas
kārtībā.

Lai neapdraudētu agrāro reformu, lai agrārās
reformas likumā paredzētās tiesības dabūt zemi
baudītu tie, kam tiešām tās pienākas, bet nevis
dažādi fiktīvi pircēji, es lieku priekšā sociāldemo-
krātu frakcijas vārdā šos noteikumus atcelt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? — Deputāts M. Rozentāls iesniedzis
priekšlikumu:

«Noteikumus par jauna termina nosacīšanu agrārās refor s
rnas likuma I daļas 3. panta e punktā un 14. pantā paredzēto
lūgumu iesniegšanai atcelt.»

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, prezidija priekšlikums atkritīs; ja deputāta
Rozentāla priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā
prezidija priekšlikums. Lieku uz balsošanu deputāta
Rozentāla priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Rozentāla priekš-
likumu nodotas 30 balsis, pret — 50 balsis. Šis
priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk prezidija
priekšlikums — nodot šos noteikumus lauksaimnie-
cības kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts; notei-
kumi nodoti lauksaimniecības kommisijai. — Tālāk
Ministru kabinets satversmes 81. panta kārtībā iz-
devis un piesūtījis pārgrozījumu likumā par ārzemju
pasēm. Prezidijs liek priekšā nodot šopārgrozījumu
publisko tiesību kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots publisko tiesību kommisijai. — Tāpat. 81.
panta kārtībā Ministru kabinets izdevis, un iesnie-
dzis pārgrozījumus un papildinājumus likumā par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām. Prezidijs
liek priekšā nodot tos budžeta kommisijai. — Vārds
deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šie satversmes
81. panta kārtībā izdotie pārgrozījumi nav pieņema-
mi aiz tā iemesla, ka tie ieved jaunu noteikumu,
kas resora vadītājam dod tiesību atcelt līgumus var-
būt par ļoti lielām summām, pie tam ne tikai tādā
gadījumā,kad šie līgumi ir valstij neizdevīgi, bet
kurā katrā gadījumā, kad tie ir neizdevīgi uzņē-
mējam. Kad, piemēram, tiks sarīkota kāda sacen-
sība, tad vai nu nepieteiksies inemaz apgādātāji,' kas
būs svešāki, jo viņiem būs jābaidās, ka. ja viņi lī-
gumu noslēgs, valsts varēs to atcelt, tāpēc ka tas
viņai neizdevīgs, vai arī sacensībā piedalīsies per-
sonas, kam būs kādi sakari ar resoru un tad vēlāk
varēs rasties dažādas nepatikšanas. Es domāju, ka
likums tādā veidā, kādā tas izdots, sagādās valstij
lielus zaudējumus. Ja satiksmes resora vadītājs ir
domājis ar šo likumu panākt kāda tagad slikti no-
slēgta līguma anulēšanu, tad viņš būs maldījies.
Rezultāts būs gluži citāds — neanullēs nevienu lī-
gumu, kas valstij neizdevīgs, bet gan tādus līgumus,
kas iir neizdevīgi uzņēmējiem. Tas radīs lielu cha-
osu visā šai lietā. Es nelieku priekšā noraidīt šo
likumu tūliņ, bet gannodot tokoimmisijai. lai tā viena
mēneša laikā to apspriestu un noklausītos resoru
un frakciju domas. , Mēneša laikā tas katrā ziņā jā-
izskata un jāliek Saeimai priekšā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
prezidija priekšlikums — nodot šos pārgrozījumus
budžeta kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti kom-
misijai. — Deputāts V. Bastjānis iesniedzis priekš-
likumu:

«Uzdot budžeta ikommīisijai skatīt cauri šos pārgrozījumus
viena mēneša laika.» '
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Lieku to uz balsošanu,. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šopriekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Bastjaņa priekšlikums pieņemts. — Tālāk
satversmes 81. panta kārtībā izdoti, un piesūtīti pār-
grozījumi un papildinājumi policijas iekārtas notei-
kumos. Prezidijs liek priekšā nodot tos publisko
tiesību kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti mi-
nētai komimisijai. — Tālāk — papildinājums notei-
kumos par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju
pensijām. Prezidijs liek priekšā nodot to sociālās
likumdošanas un kara lietu komimisijām. Iebildumu
nav? Tie nodoti šīm divām komimisijām. — Tālāk
— papildinājums likumā par lopkautuvēm un gaļas
izmeklēšanas stacijām. Prezidijs liek priekšā nodot
šospapildinājumus tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kommi-
sijai.? — Noteikums par bijušo Kurzemes kroņa.mež-
sargu māju mežu noteikumu attiecināšanu uz Vid-
zemi. Prezidijs liek priekšā nodot to iauksaiminie-
cības kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots 'lauk-
saimniecības koimimīisija^ — Pārgrozījumi Latvija s
telegrāfa aģentūras statūtos. Prezidijs liek priekšā
nodot šos pārgrozījumus publisko tiesību kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai kommisijai..
— Talak noteikumi par likumu kopojuma X sējuma
I dalās 2139. p. _papildināšanu ar 4- piezīmi. Prezi-
dijs liek priekša inodot šos noteikumus juridiskai un
finanču kommisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti šīm.
divāmkomrnilsijām. — Papildinājums muitas likumos.
Prezidijs liekjpriekšā nodot šo papildinājumu tirdz-
niecības un rūpniecības un finanču kommisijam. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētām kommisijam. —
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkoholu
saturošu vielu ražošanu un aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu. Prezidijs

^
liek priekšā .nodot tos

tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisijam.
Iebildumu nav? Tie nodoti minētam kommisijam. —
Tālāk — noteikumi par vateršaufciem. Prezidijs
liek priekšā nodot tos tirdzniecības un rūpniecības
kommisijai. — Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Valdības izdotie no-
teikumi par vateršautiem sankcionē to stāvokli, kāds
bija vecā Krievijā, slēdzot jūrnieku darba līgumus,
jūrniekiemstājoties darbā uz kuģiem. Parastā kār-
tība ir tāda, ka algotie darbinieki attiecībā uz vi-
ņu darba līgumiem vai attiecībā uz konfliktiem,
kas ceļas uz šo līgumu pamata, padoti darba in-
spekcijai resp. Tautas labklājības ministrijai. Tur-
pretim šie noteikumi jūrniekiem 1vienīgiem algotā
darba' spēka starpā rada izņēmuma stāvokli, pa-
dodot viņus biržas mākleriem. Tas ir kas jauns
mūsu sociālo likumu praksē, ja valdība uzskata dar-
ba līgumu jautājumus par tādiem, kas nododami bir-
žas mākleriem.

Izdotos 'noteikumos par-vateršautiem paredzēts,
ka vateršautus izvēl biržas komiteja no sava vidus
un finanču ministris tos apstiprina. Vateršauti savā
darbībā pilnīgi atkarīgi no biržu komitejām un kuģu-
īpašniekiem, jo noteikumu 3. pants nosaka, ka mak-
su par noslēgtiem līgumiem resp. atalgojumu vater-
šauti saņem no kuģu īpašniekiem — rēderiem. Te
nu varam iedomāties, kādi būs tie darba līgumu slē-
dzēji, kam jābūt neutrāliem pret abām līgumu slē-
dzējām pusēm: no vienas puses pret jūrnieku, kas
darbu meklē, un no otras puses pret kuģa īpašnieku,
kas.darbu piedāvā. Visās valstīs prakse ir tāda, ka
darba līgumu, kur sastopas divas pretējas intereses:
darba devēja un algotā darba spēka — jūrnieka in-
tereses, nevar nodot iestādei vai personai, kas at-
karīga no darba devēja. Ja līguma slēdzējs — va-
teršauts biržas komitejas izvēlēts, kas sastāv no
darba devējiem, pie kam līgumu apstiprina persona,

kas saņem algu no kuģa īpašnieka, tad tāds līguma
slēdzējs nav neieinteresēta persona, bet darba de-
vēja interešu aizstāvis.

Vispirms jau aiz šiem motīviem jaunie notei-
kumi ir pilnīgi nepieņemami. Bet ir vēl arī otra
lieta, ko vajadzēja ievērot tautas labklājības mini-
strim pieņemot šos noteikumus: noteikumi ir krass
pretstats konvencijai, ko Saeima pieņēma 2 gadus
atpakaļ un kas saucas — konvencija par vietu ap-
gādi jūrniekiem. Šī konvencija iir spēkā jau 2 ga-
dus, bet vēl līdz šim laikam nav izpildīta, jo vecie
vateršauti nebija likvidēti. Tagad, izdodot jau-
nus noteikumus, valdība ir pierādījusi, ka viņa ne-
grib pildīt konvenciju un to neatzīst. Konvencija
nosaka, ka jūrnieku darba līgumu slēgšana nodo-
dama jūrnieku darba inspektoriem, tāpat kā visi
pārējie darba līgumi. Tā tad nevar būt runa par
to, ka šos līgumus varētu slēgt biržas komitejas va-
teršauti. Otrkārt konvencijā skaidri noteikts, ka
pie jūrnieku darba inspektoriem nodibināmas tādas
pat darba apgādes kommisijas, kādas pastāv pie
pašvaldībām, ar jūrnieku arodorganizāciju un darba
devēju organizāciju līdzdalību. Šajosnoteikumos par
vateršautiem tas nav paredzēts, tāpēc tie runā pre-
tim konvencijai. Izdodot šos noteikumus, valdība
ir uzsvērusi, ka viņa neatzīst pieņemtās starptau-
tiskās konvencijas, kas ir obligātoriskas Latvijas
valdībai.

Aiz minētiem iemesliem liekam priekšā noraidīt
noteikumus par vateršautiem, jo tie nav pieņemama
jūrniekiem un runā pretim konvencijai'. Valdība
grib padot jūrnieku darba līgumu kārtošanu biržas
komiteju un darba devēju kontrolei, tamdēļ, šie no-
teikumi jānoraida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Depu-
tāts J. Višņa iesniedzis priekšlikumu:

«Noteikumus par vateršautiem, izdotus Latvijas republi-
kas satversmes 81. panta kārtībā, noraidīt.»

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pie-
ņems, atkritīs prezidija priekšlikums; ja deputāta
Višņas priekšlikumu noraidīs, skaitīsies par pie-
ņemtu prezidija priekšlikums, un noteikumi būs no-
doti tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Lieku
uz balsošanu deputāta Višņas 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 Višņas
priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret — 46 balsis, at-
turējušos nav. Deputāta Višņas priekšlikums no-
raidīts. Līdz ar to pieņemts prezidija priekšlikums;
noteikumi par vateršautiem nodoti tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai. — Deputāts J. Višņa ie-
sniedzis jaunu priekšlikumu:

«Uzdot sociālās likumdošanas kom-misijai skatīt cauri no-
teikumus par vateršautiem mēneša laikā.»

Vārdu neviens nevēlas? Lieku deputāta Višņas
priekšlikumuuz balsošanu,. Lūd'zu pacelties tos, kas
ir par šopriekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Višņas priekšliku-
mu nodotas 27 balsis, pret — 41 balss. Priekšlikums
noraidīts. — Tālāk Ministru kabinets satversmes 81.
panta kārtībā izdevis un iesniedzis noteikumus par
jūrnieku namu. Prezidijs liek priekšā nodot šos
noteikumus tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jai. — Vārds deputātam' Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Valdība ir aizdevu-
si vēl otru likumu par jūrniekiem,kas ir tikpat nepie-
ņemams, kā noteikumi par vateršautiem. Rīgā ir
jūrnieku nams, kas pieejams visiem jūrniekiem,kam
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ir trūcīgi apstākļi vai kam nav kur apmesties. _Šī
nama pārvaldē visus šos gadus ir piedalījušies jūr-
nieku aroda organizācija — Latvijas jūrnieku un
iekšējo ūdeņu braucēju savienība. Tagad valdības
izdotos noteikumos turpmāk vairs nav paredzēts
pielaist šās jūrnieku aroda organizācijas pārstāvi
jūrnieku nama pārvaldē, bet kuģu īpašniekiem to-
ties ir dota divkārša reprezentēšanāsiespēja. Jūr-
nieku nama pārvaldē piedalās Rīgas biržas komite-
ja, kurā ir kuģu īpašnieku pārstāvji un Latvijas ku-
ģu īpašnieku savienība; tā tad no 4 padomes locek-
ļiem jūrnieku nama pārvaldē divi būs rēderi. Šinī
namā dzīvo tikai algoti jūrnieki; neviens kuģu īpaš-
nieks tur neiet, un tamdēļ kuģu īpašniekiem irjoti
maza interese par nama pārvaldi. Tomēr tur sēdēs
divi rēderi, bet no algotiem jūrniekiem tur nebūs
neviena. Jūrniecības departamenta direktoram vie-
nīgam ir tiesība lemt par algoto jūrnieku pielaišanu
jūrnieku nama pārvaldē. Valdība ir nostājusies uz
tā viedokļa, ka par jūrnieku dzīvību un nāvi var
lemt tikai kuģu īpašnieki, bet jūrniekiem pašiem it
kā par to nebūtu nekāda dala. Tamdēļ es lieku
priekšā šos kuģu īpašnieku valdības noteikumus
noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Deputāts J. Viš-
ņa iesniedzis priekšlikumu:

(

«Noteikumus īpar jūrnieku namu, izdotus Latvijas republi-
kas satversmes >81. panta kārtībā, noraidīt.»

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to no-
raidīs, skaitīsies par pieņemtu prezidija priekšli-
kums, un noteikumi par inrnieku namu būs nodoti
tirdzniecības un rūpniecības kommisijai. Lieku uz

I

balsošanu deputāta Višņas priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šopriekšiikuimu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par deputāta Višņas priekš-
likumu'nodotas 33 balsis, pret — 42 balsis, atturē-
jies 1. Šispriekšlikums noraidīts. Līdz ar to skai-
tās par pieņemtu prezidija priekšlikums; noteikumi
par jūrnieku namu nodoti tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijai. — Deputāts J. Višņa liek priekšā:

«Uzdot sociālās likumdošanas kommisijai noteikumus par
jūrnieku namiu (skatīt cauri viena mēneša laikā.»

Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Višņas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Višņas priekšlikumu
nodotas 30 balsis, pret — 40 balsis. Deputāta Viš-
ņas priekšlikums noraidīts. — Ministru kabinets sa-
tversmes 81. panta kārtībā izdevis un piesūtījis pār-
grozījumuskreditlikuiīmos. Prezidijs liek priekšā no-
dot tos finanču kommisijai. Iebildumu nav. Tie no-
doti finanču kommisijai. — Tāpat 81. panta kārtībā

t
izdoti un piesūtīti noteikumi par dzīvu augu vai to
daļu ievešanu, izvešanu un transitu. Prezidijs liek
priekšā nodot tos lauksaimniecības un tirdzniecības
un rūpniecības kommisijam. Iebildumu nav? Tie
nodoti minētām kommisijam. — Tālāk — pārgrozī-
juminoteikumospar jaunatnespasargāšanu no sēna-
lu un neķītrību literatūras. Prezidijs liek priekšā
nodot tos izglītības koniimisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti izglītības koramisijai. — Beidzot Ministru ka-
binets satversmes 81. panta kārtībā izdevis un ie-
sniedzis pārgrozījumus un papildinājumus noteiku-
mos par privilēģijām izgudrojumiem un pārlaboju-
miem. Prezidijs liek priekšā nodot tos tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tie
nodoti minētai kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Jāņa Baloža saukšanai pie tiesas atbildības,

apvainota uz sodu likumu 475. panta pamata. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanaskommisijai. /Iebildumu nav? Tā
nodota minētai kommisijai. — Tālāk Ministru kabi-
nets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Jāņa Baloža
saukšanai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu
likumu 262. panta pirmās daļas pamata. Prezidijs
liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota, minētai kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu deputāta Jāņa Baloža saukša-
nai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu
139. panta 1. punkta pamata. Prezidijs liek priekšā
nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. Iebildumu nav?' Tā nodota minētai
kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets lūdz Saeimas
piekrišanu deputāta Arveda Berga saukšanai pie
tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu 533. pan-
ta pamata. Prezidijs liek priekšānodot šo lietu Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Ie-
bildumu nav? Šī lieta nodota Saeimas deputātu lie-
tu izmeklēšanas kommisijai. — Ministru kabinets
lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Roberta Bīlmaņa
saukšanai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu
likumu 154. panta otrās daļas pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Šī lieta
nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanaskommi-
sijai. — Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu
deputāta Leonīda Jeršova saukšanai pie tiesas atbil-
dības, apvainota uz sodu likumu 138. panta pama-
ta. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Šī lieta nodota minētai kommisijai. — Tālāk
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta
Leonīda Jeršova saukšanai pie tiesas atbildības, ap-
vainota uz sodu likumu 49. un 129. panta 6. punkta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanaskommisijai. Iebil-
dumu nav? Šī lieta nodota minētai kommisijai. —
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputātu
Ernesta Mieža, Jāņa Baloža un Oskara Jankus sauk-
šanai pie tiesas atbildības, apvainotu uz sodu liku-
mu 102. panta pirmās daļas pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai. iebildumu nav? Šī lieta
nodota minētai kamimisijai.— Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu deputāta Jāņa Opvmoana sauk-
šanaipie tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu
129. panta pirmās daļas 6. punkta pamata. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Šī
lieta nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
komimisijai. — Tālāk Ministru kabinets llūdz Saei-
mas piekrišanu deputāta Andreja Petreviea saukša-
nai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu
530. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo
lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanaskommisi-
jai. Iebildumu nav? Šī lieta nodota Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas komimisijai. — Tālāk Mi-
nistru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta
Andreja Vedkalna saukšanai pie tiesas atbildības,
apvainota uz sodu likumu 139. panta pirmās daļas
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saei-
mas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebil-
dumu nav? Šī lieta nodota minētai kommisijai. —
Ministru kabinets piesūtījis rakstu, kurā lūdz no-
teikt deputātam Jānim Balodim piespriestā soda iz-
pildīšanas laiku. Prezidijs liek priekšā nodot arī šo
lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas depu-
tātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Tāpat Mi-
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mistru kabinets lūdz Saeimu noteikt deputātam Jānim
Opvncanam piespriesta soda izpildīšanas laiku. Pre-
zidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Sī
lieta nodota minētai kommisijai.

Ministru kabinets piesūtījis Saeimai valsts bu-
džeta projektu 1930./31. saimniecības gadam ar kre-
dīta kopsummu Ls 178.230.623. Prezidijs liek
priekša nodot šo projektu budžeta kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots budžeta kommisijai.

Ministru kabinets iesniedzis Saeimai zināšanai
finanču ministra sastādītos norēķinus par 1928./29.
saimniecības gada budžeta izpildīšanu. Prezidijs
liek priekšā nodot šos norēķinus budžeta kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tie nodoti budžeta kommisi-
jai.

Deputāts Jānis Balodis lūdz pagarināt viņam 'at-
vaļinājumu līdz š. g. 1. februārim. Prezidijs atbal-
sta šo lūgumu. Vai Augstajam namam iebildumu
nav? Atvaļinājums pagarināts līdz 1. februārim.—
Saeimas deputāts M. Abuls, uzrādot ārsta apliecī-
bu, lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu līdz š. g. 1.
martam. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Iebildumu
nav? Atvaļinājums piešķirts. — Saeimas deputāts
J. Viļpiševskis slimības dēļ ilūdz atvaļinājumu uz
vienu mēnesi. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai
Augstajam namam iebildumu nav? Arī šis atvaļi-
nājumspiešķirts.

Deputāts M. Nuroks liek priekšā budžeta kom-
misijā deputāta M. Nuroka vietā ievēlēt deputātu
M.'Dubinu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — De-
putāts V. Firkss liek priekšā lauksaimniecības kom-
misijā deputāta J. Vilpiševska vietā ievēlēt depu-
tātu J. Veržbicki. Iebildumu nav? Šī pārmaiņa
pieņemta. — Tālāk deputāts V. Firkss liek priekšā
saimniecības koimmisijā deputāta J. Vilpiševskavie-
tā ievēlēt deputātu J. Veržbicki. Iebildumu nav?
Arī tas pieņemts. — Beidzot deputāts V. Firkss liek
priekšā juridiskā kommisijā deputāta J. Vilpiševska
vietā ievēlēt deputātu J. Veržbicki. Iebildumu nav?
Šis priekšlikums pieņemts.

Deputāti A. Veckalns, J. Višņa u. c. iesnieguši
priekšlikumu:

«Uzdot sociālās likumdošanas kommīisiaai likumprojektu
par algotu darbinieku nodrošināšanu pret bezdarbu skatīt cauri
mēneša laikā.»

Šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja
Augstajam namam nav iebildumu. (Saucieni no vie-
tām: «Ir iebildumi!») Iebildumi ir; deputāta Vec-
kalna u. c. iesniegto priekšlikumu apspriedīsim nā-
košā sēdē. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts
izsmelts. Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
pārgrozījumi preses likumā. Referen-
ti P. Sīmanis un A. Bergs,. — Juridiskās kommisijas
priekšsēdētājs ziņo, ka referenta Berga saslimšanas
del kommisijā liekot priekšā pirmos divus dienas
kartības punktus pagaidām noņemt no dienas, kār-
tības un apspriest tad, kad būs izveseļojies referents
Arveds Bergs. Augstajam namam iebildumu nav?
Divi pirmie dienas,kārtības punkti atlikti.

. Nākošais dienas kārtības punkts — 1ikūms
par J a un 1a t ga 1e s p i 1s ē t a s nodibi-
nāšanu. Referents E. Rimbenieks. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams! Man
ir gods pašvaldības komimisijas vārdā likt priekšā
Augstajam namam likumu par Jaunlatgales pilsētas
nodibināšanu. Gribu dot dažus paskaidrojumus par
šo likumu.
. 1924. gadā Saeima pieņēma likumu par Latvijas

territorijassadalīšanuapriņķos. Šinī likumā Saeima

noteica Jaunlatgales apriņķa robežas, nosakot par
centru bieži apdzīvoto vietu — Jaunlatgali. No tā
laika Jaunilatgale sāka intensīvi apbūvēties. īsā lai-
kā uzbūvēja vairākas mājas, kā arī dažādas iestā-
des pārgāja uz turieni. Vispārīgi šī bieži apdzīvotā
vieta pieņēma pilsētas raksturu. Ievērojot to, vie-
tējie iedzīvotāji lūdza Iekšlietu ministriju atzīt Jaun-
latgalei pilsētas tiesības un noteikt tās robežas. Sa-
karā ar to pašvaldības kommisijā, kurai šis ierosi-
nājums bija nodots, apsprieda minēto jautājumu un
ari izbrauca uz vietas, lai apskatītu jaundibināmo
pilsētu un nospraustu tās robežas dabā. Pilsētas
nodibināšanai piekrīt arī Jaunlatgales apriņķa valde.
Rezultātā ir izstrādāts likums, ko šodien man ir
gods likt jums priekšā apstiprināšanai.

Šis likumprojekts paredz, ka bieži apdzīvotai
vietai pie Jaunlatgales dzelzceļa piestātnes Jaunlat-
gales apriņķī tiek piešķirtas pilsētas tiesības, attie-
cinot uz topilsētu nolikumu un citus likumus, kas at-
tiecas uz pilsētu pašvaldībām. Te ir izstrādāts arī
robežu apraksts, kur ietverti apgabali, kas pare-
dzēti mērniecības daļai, nospraužot robežas. Strī-
du, nospraužot robežas, nebija, un pašvaldībaskom-
misijā vienprātīgipieņēma robežas tādā veidā, kādā
tas šeit liktas priekšā. Tāpēc lūdzu Augsto namu
apspriest šolikumu un pieņemt to steidzamībaskār-
tībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk no-
balsošana steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispā-
rīgas debates. Vārds deputātamBreikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Apspriežamam dienas kārtības punktam ir
ļoti ciešs sakars ar nākošo dienas kārtības punktu,
jo ja Jaunlatgalei nepiešķir pilsētas tiesības, tad to
nevar noteikt par apriņķa pilsētu un mums Jaunlat-
gales vieta jāmeklē cits centrs. Pēc mūsu ieskata
un arī spriežot pēc saimnieciskiem datiem, Jaun-
latgale navjvēl tik tālu attīstījusies, ka tai varētu
piešķirt pilsētas tiesības un pēc tam arī apriņķa pil-
sētas nosaukumu. Jaunlatgale ir gan dzelzceļa mez-
gls, bet dodot viņai pilsētas tiesības, man šķiet, mēs
zīmējam loti lielu un tālu ejošu saimniecisku prog-
rammu. Jau tagad aizrāda, ka tur ieguldīti lieli
Hipotēkas bankas un citi kredīti, bet mēs esam
pārliecinātāka tā lieta ir nostādīta vienpusīgi un ne-
pareizi. Tapec arī Jaunlatgalei nevar dāvāt tādas
tiesības_un atvēlēt tik daudz kredītu, ilai to mākslīgā
veida pārvērstu par pilsētu un pēc tam ari par ap-
riņķa pilsētu. Mēs balsosim pret pilsētas tiesību do-
šanu Jaunlatgalei un liksim priekšā dot Jaunlatgales
apriņķim citu centru, proti — Balvus. Ka tas
ir dabīgi, topierada arī tas, ka Balvi, ir attīstījušies
dabīgi un ir veca apdzīvota vieta ar pilsētas tiesī-
bām. Kapec radīt tādu apriņķa pilsētu, kurai būs
tuva robeža ar ārzemēm;, kur koncentrēsies mūsu
administratīvas iestādes? Tas nekādā ziņā nav
pareizi. Arī no saimnieciskā viedokļa raugoties tas
nav pareizi. Kapec mums šķiest valsts līdzekļus
tur, kur tie nav vajadzīgi? Mums taču ir daudz
citu saimniecisko vajadzību, kur līdzekli taisni ne-
pieciešami. Neradīsim vēl vienu jaunu avotu, kur
gāzt valsts naudu._ Tas ir nevajadzīgi un, es teikšu,
vieglprātīgi. Tapec es lūdzu Augsto namu Jaunlat-
gali «nenokrustīt» par pilsētu un par apriņķa pil-
sētu izraudzīt Balvus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Šinīsdienās es informē-
josIekšlietu ministrijā, cik liels jaunajāprojektējamā



15 Latvijas Republikas III Saeimas V seši ja. s 1., sēde 1930. gada 21. janvārī. 16

apriņķa pilsētā Jaunlatgalē ir iedzīvotāju skaits. Iz-
rādījās, ka oficiāli esot uzdots 600 iedzīvotāju, bet
faktiski esot tikai.apmēram 400 — 450 iedzīvotāju.
Latvijā nav uņ nav bijis nevienas tādas pilsētas, tā-
pēc man liekas, ka Augstais nams nedrīkst dot Jaun-
latgalei apriņķa pilsētas tiesības. Ja. mēs gribētu
piešķirt pilsētas tiesības Jaunlatgalei, tad vispirms
mums vajadzētu tādas tiesības dot Dagdai, kur ir
3000 iedzīvotāju; tālāk mums būtu jādod pilsētas
tiesības Madlienai, Rembatei, Skrīverei, Koknesei,
Rencēniem, Raunai, Daudzevai, Neibadei, Liepupei,
Inčukalnam, Matīšiem, Stāmerienei un Lubānai, kur
visur ir lielāks iedzīvotāju skaits nekā. Jaunlatgalē.
Ja jūs ar varu gribat uztiept,',ka Jaunlatgalei jādod
apriņķa pilsētas tiesības, tad to varētu pieņemt tikai
tādā gadījumā, ja tanī pašā apriņķī nebūtu citu .vie-
tu, kas jau dabīgi ir apriņķa centri. Ar šādiem
mākslīgiem darījumiem Augstais nams nedrīkst no-
darboties,. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
jasvārdā paziņoju, ka mēs balsosim pret Jaunlatga-
les noteikšanu par apriņķa pilsētu, i Pievienojoties ,
deputāta Breikša izteiktām domām, mēs atzīstam
par vienīgo šī apriņķa centru Balvus. Es iesniedzu
priekšlikumu likumu par Jaunlatgales pilsētas no-
dibināšanu noņemt no dienas kārtības un nodot at-
pakaļ kommisijai. -<?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicām.

A. Petrevicsl (sociāldemokrāts): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Mīlberga kunga priekšlikums,
patiesību sakot, neiet uz mērķi tieši, bet grib to sa-
sniegt aplinkus ceļā. Mīlberga kungam nekas ne-
būtu pretim piešķirt Jaunlatgalei pilsētas tiesības,
viņam un arī citiem deputātu kungiem nebūtu ne-
kādu iebildumu pret pilsētas tiesību .piešķiršanu
Jaunlatgalei, ja nebūtu vēl viena cita lieta. Nāko-
šā likumprojektā ir paredzēts Jaunlatgales pilsētu
padarīt par apriņķa pilsētu, un te nu, lūk, Mīlberga
kungs, ir tas suns aprakts, jo Jūs gribat dabūt par
Jaunilatgales apriņķa pilsētu Balvus'. (G. Mīlbergs no
vietas: «Pareizi!») Protams, ja tagad Jaunlatgalei
piešķirtu pilsētas tiesības, tad nākošā likumprojektā
Jūs ar savu priekšlikumu varētu izkrist cauri. Ja
turpretim Jaunilatgalei pilsētas tiesības nepiešķirs,
tad Jūs varēsit nākt un teikt.pie nākošā likumpro-
jekta, ka nevar padarīt par apriņķa pilsētu tādu
apdzīvotu vietu, kurai nemaz maV pilsētas tiesību.
To, lūk, Jums vajadzēja no šīs katedras skaidri un
gaiši pateikt un nevis paturēt to aiz auss. Tāda,
lūk, ir patiesība.. Tā tad, acīmredzot, tie, kas uz-
stājas pret pilsētas tiesību piešķiršanu Jaunlatga-
lei, aplinkus ceļā grib dabūt par Jaunlatgales ap-
riņķa pilsētu Balvus, kas atrodas Jaunlatga/leš.apriņ-
ķa nomalē; un, izņemot Balvu pagastu, neviens cits
Balvus negrib par Jaunlatgales apriņķa pilsētu. Tā
tad Mīlberga motīvs pilnīgi'atkrīt. , .

_Ir jautājums, vai iespējams Jaunlatgalei piešķirt
pilsētas tiesības. Man šķiet, būtu pilnīgi nesaprota-
ma tāda rīcība, ja Jaunilatgalei,kas no Valsts zemes
bankas ir saņēmusi milzīgus līdzekļus, lai apbūvē-
tos, tagad nepiešķirtu pilsētas tiesības. Jaunlatgalē
ir stiprā mērā apbūvējusies. Jūs, kungi, tur .neesat
varbūt nemaz bijuši, bet ja jūs tur aizbrauktu, tad
redzētu, kā viņa ir apbūvējusies un ka viņai pilnīgi
var piešķirt pilsētas tiesības. Ja Pastora kungs par
to uztraucas, tad tas ir pilnīgi saprotarņs, jo viņš no
visas sirds vēlas par apriņķa pilsētu Viļaku. Par to
viņš stāv un krīt. Redziet,,ja, piešķirs pilsētas tiesī-
bas Jaunlatgalei, tad, protams, Pastora kungam lik-
sies, ka viņš ar savu Viļaku izkritīs cauri. Tā kā
Viļaka ir viņa cietoksnis, tad viņš runā pret pilsētas
tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei. Liekas, ka, objek-

tīvi spriežot, nav nekādu iebildumu pret pilsētas
tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei. Tāpēc mūsu frak-
cija noteikti to aizstāv un balsos par pilsētas tie-
sību piešķiršanu Jaunlatgalei, reizē izsakot savu iz-
brīnēšanos par tiem latgaliešiem,,kas aiz tā iemesla,
lai izšķirtu kādu vēl priekšā stāvošu jautājumu, iz-
sakās pret pilsētas tiesību došanu Jaunlatgalei.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A... Dzenis (Latgales . demokrātiskā zemnieku
apvienība): Augstais nams! Jau apspriežot dienas
kārtību man bija jāaizrāda, ka mēs pieturamies pie
nepareizas apspriešanas kārtības. Pirmā kārtā
mums būtu jāizšķir jautājums, kur atrasties Jaunlat-
gales apriņķa centram, un tikai tad varētu būt runa
par to, lai Jaunlatgalei, ja viņā noteiktu apriņķa cen-
tru, piešķirtu pilsētas tiesības. Man-ir zināms, kā-
viena daļa Jaunlatgales iedzīvotāju ir pret pilsētas
tiesību piešķiršanu Jaunlatgalei, ja tur reizē neno-
teic arī apriņķa centru. Jaunlatgales bieži apdzīvo-
tā vietā dzīvo kādi 30—40, labākā gadījumā 100
mājsaimnieku, kuri, pilsētas tiesību piešķiršanas ga-
dījumā, būs spiesti pilnīgi patstāvīgi uzturēt jauno
pašvaldības vienību. Tas taču maksās naudu un,
acīmredzot, viņiem nāksies uz sava kakla iznest vi-
su nodokļu nastu, lai tikai varētu uzturēt šo pašval-
dību, kurai nav nekādas izredzes uz turpmāko at-
tīstību, ja to nepadara par apriņķa centru. Man
liekas, ar to mēs pašlaik speram vienu nepārdomātu
solī. Ja tur būs Jaunlatgales apriņķa centrs, tad,
bez šaubām, šai bieži apdzīvotai vietai Jaunlatgalei
jāpiešķir pilsētas tiesības. Bez apriņķa centra no-
vietošanas Jaunlatgalē viņa kā pilsēta ir saimnie-
ciskā, ir administratīvā ziņā pastāvēt nevarēs. Ja
gribam Jaunlatgales jaunos namsaimniekus apkraut
ar nodokļiem:, lai, tikai prestiža dēļ, varētu Jaunlat-
gali paturēt par pilsētu, tad tas ir cits jautājums.
Bet mums uz šo lietu nav tā jāskatās. Vispirms
mums jājautā, kur atrasties apriņķa centram, un tad
tikai — vai Jaunlatgalei piešķirt pilsētas tiesības,
vai nē. Tas būs loģiski.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Par pilsētas tiesību piešķiršanu Jaun-
latgalei, man jā_saka, ka pašvaldības kommi-

. sijā pret to nepacēlās neviena balss. Tagad nu tai-
sni jābrīnās,ka tādas grupas un novirzieni, kas paši
ir aizstāvējuši pilsētas tiesību piešķiršanu Jaunlat-
galei un ir arī balsojuši par to, tagad uzstājas pre-
tim. KomimiS'ija noteikti izteicās, ka Jaunlatgalei do-
damas pilsētas tiesības, un gandrīz vienbalsīgi ap-
stiprināja pilsētas robežas. Man liekas, ka nav ne-
kāda iemesla tagad šo lēmumu grozīt, jo Jaunlatgalē
ir pēdējā laikā stipri attīstījusies. Te minēja mo-
tīvu, ka pilsētas tiesības neesot vēl ne Dagdai, ne
Koknese;, kas jau pastāvot gadu desmitīm. Tā jau
ir tā lieta, ka šie miesti pastāv jau gadu desmitīm
un nemaz ?neattīstās, bet Jaunlatgalē ir izaugusi 5—
6 gados un izaugusi tik-plašos apmēros, ka pārsniedz
iedzīvotāju un apbūvēto objektu agrāko skaitu ta-
gad desmitkārtīgi. Tādēļ es lūdzu deputātu kungus
nepieiet šim jautājumam pa aplinkus ceļiem, lai reali-
zētu ko citu, bet Jūdzu ievērot lietderību. Ja kāda
bieži apdzīvota vieta ir tik tālu attīstījusies, ka ir
jau spējīga uzturēt savu pašvaldību, tad mums nav
iemesla liegt viņai tiesības, to darīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam.

Referents E. Rimbenieks: Godātie deputātu
kungi! Iebildumi, kas atskanēja no šīs katedras
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pret Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu, tika ap-
spriesti arī pašvaldības kommisijā, bet, ievērojot
šīs bieži apdzīvotas vietas patiešām straujo attīstī-
bu, kur ļoti ātra laika tā ir ievērojami paplašināju-
sies (ir uzcelti daudzi nami u. t. t), tomēr radās no-
teikta doma, ka šai vietai dodamas atsevišķas paš-
valdības tiesības, ievērojot viņas tagadējo attīstību
un to, ka viņa var attīstīties tāpat arī turpmāk. Kā
jums,kungi, visiem zināms, šī bieži apdzīvotā vieta
ir savienota dzelzceļiem un citiem ceļiem un tāpēc
viegli pieejama no visam pusēm. Iebildumus, kas
atskanēja kommisiija pret pilsētas tiesību došanu
Jaunlatgalei, kommisijā pārrunāja, bet tur tie atbal-
sta neatrada. Ka jau sacīju, pats likumprojekts pie-
ņemts .vienbalsīgi. Tāpēc es varu izsacīties tikai
pret iesniegto priekšlikumuun lūdzu pieņemt kom-
miiaijas izstrādāto likumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts G. Mīl-
bergs iesniedzis priekšlikumu:

_sLieku priekšālikumprojektu par Jaunlatgales pilsētas no-
dibināšanu noņemt no dienas kārtības un nodot;atnaķal pašval-
dības kommiisijai.» i

Līdzīgu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts A.
Dzenis. Referents izsacījās pret to. Likšu šo priekš-
likumu uz balsošanu. Ja to pieņems, atkritīs bal-
sošana par pāreju uz pantu lasīšanu; ja to noraidīs,
bus pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. Lieku uz
balsošanu nupat nolasīto deputātu Mīlberga un Dze-
ņa priekšlikumu. 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 deputātu Mīlberga un Dzeņa priekšlikumu
nodotas 40 balsis, pret — 36 balsis. Priekšlikums
pieņemts; likumprojekts par Jaunlatgalespilsētas no-
dibināšanu noņemts no dienas kārtības un nodots
atpakaļ pašvaldības kommisijai

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par Latvijas galvas pilsētu un ap-
riņķu p i 1s ē tā.m. Referents E. Rimbenieks,
Vārds referentam. ..

Referents E. Rimbenieks: Tā kā Augstais
nams nodeva atpakaļ pašvaldības komimisijai likum-
projektu par Jaunlatgales pilsētas nodibināšanu un
par šo pilsētu ir runa priekšā esošā likumprojektā
par Latvijas galvas pilsētu un apriņķu pilsētām, tad
analoģiski arī šo likumprojektu vajadzētu nodot at-
pakaļ pašvaldības komimisijai, jo šinī likumprojektā
Jaunlatgalē figurē kā apriņķa pilsēta Jaunlatgales
apriņķī. Bez tam šis likumprojekts ir izstrādāts,
ievērojot Jaunlatgales īpatnējos apstākļus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā arī šo dienas kārtības punktu tagad neap-
spriest, bet nodot likumprojektupašvaldības kommi-
sijai saskaņošanai ar 'iepriekšējo likumprojektu. Vai
nevienam nav iebildumu pret šo priekšlikumu? Ie-
bildumu nav. Šis likumprojekts nodots atpakaļ paš-
valdības kommisijai.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījums likumā par Rīga s-L i mb a ž u
Rūjienas un Liepāja s^P ā v i 1os ta s^A 1-
sungas dzelzceļu būvi. Referents V. Bastjānis.
Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: Saeima bija pieņēmusi
likumu būvēt Rīgas-Rūjienasi dzelzceļu 750 mm pla-
tumā. Sākot šā dzelzceļa būves darbus, dzelzceļu
virsvalde noskaidroja, ka šāda ceļa būve neizdevīga.
Ja būvētu 750 mm platuma ceļu, tas izmaksātu tikai
par 3 miljoniem Jātu mazāk mekā tādā gadījumā, ja to
būvētu krievu platumā, bet būvējot to 750 mm pla-
tumā, Rīgas mezglā tiktu radītas ārkārtīgi lielas ne-
ērtības, kas lielā mērā 'sadārdzinātu pievedceļa bū-

vi uti turpmāko ceļu ekspluatāciju. Saskaņā ar tiem
aprēķiniem', kas iesniegti budžeta kommisijai, :pie-
veddzelzceļa platumā, tas izmaksātu 15.500.000 latu,
bet krievu dzelzceļu platumā — 18.500.000 latu,- tas
ir, ja abus ceļus būvētu ar jaunām sliedēm:. Turpre-
tim', ja izmantotu sliedes, kas dzelzceļam' jau, ir, kas
noņemtas no citiem ceļiem, kur ir lielāks ātrums,
krievu platums izmaksātu tikai 16.500.000 latu, tā
tad par 1.000.000 dārgāk. Ievērojot to, ka tas at-
vieglo Rīgas imezglu un' arī ceļu sevišķi, nesadārdzi-
na, budžeta kommisijā piekrita Rīgas-Rūjienas dzelz-
ceļa būvēšanai krievu platumā. Neērtība, kas ra-
stos pie Rūjienas, kur pienāk pievedceļš, nav tik
liela, lai tās dēl būvētu citu platumu. Budžeta kom-
misijas vārdā lūdzu.Augsto namu pieņemt šolikumu
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā Stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
imību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. —. Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Varu tikai izteikt savu ārkārtīgo izbrīnu-par šādu
kammisijas lēmumu, kas pieņemts Rīgas-Rūjienas
dzelzceļa lietā. Sakait, kā tur varēja izrēķināt
16.500.000 latu izdevumu ar 1.000.000 latu diferenci
pie 750 mm platuma! To neviens cilvēks nevar sa-
prast! Man te ir 1923. gada «Ekonomists», kurā ir
šā dzelzceļa būves pirmprojekts. Es nesaprotu, kā
pirms 5—6 gadiem lietpratēji varēja aprēķināt citādi,
nekā tagad. 1923. gada «Ekonomista» Nr. 22 visi iz-
devumi šim dzelzceļam 750 mm platuma, neieskaitot
ripojošo materiālu, aprēķināti uz 6.000.000 latu. Ri-
pojošais materiāls prasītu kādus 2.800.000 latu. Pie
tam jāsaka, ka ripojošais materiāls pa daļai jau ir —
to varētu dabūt no Valmieras — Ainažu līnijas, tāpat
no Valkas — Vecgulbenes un Valkas — Ipiķu līni- '
jām Tā tad ar materiālu varētu izpalīdzēties. Ja
ripojošo materiālu ņemtu tādā daudzumā, kāds to-
reiz projektā bija paredzēts, tad viss dzelzceļš 750
mm platumā izmaksātu 8.500.000 latu. Es proponēju
atdot šo likumu atpakaļ komimisijai un pieaicināt ci-
tus lietpratējus. Ir tiešām dīvaini un nesaprotami,
kā toreiz varēja citādi rēķināt un tagad atkal citādi.
Kāpēc tad katrā ziņā vajadzīgs 750 mm platums?
«Ekonomistā» ir vesela virkne rakstu par šo jautā-
jumu. Tur redzams, ka šāda dzelzceļa būve iz-
maksā vairāk par Ls 50.000.- kilometrs. 138. kilo-
metru gara dzelzceļa būve var izmaksāt 6—7 mil-
joni.

J_ā runā par saistīšanos ar Rīgas mezglu, tad
jāatgādina, ka mums taču ir Mīlgrāvis, kur ir osta,
kur var iebraukt visdziļāk peldošie kuģi. Tur taču
nekādas neērtības nevar rasties. Līdz Mīlgrāvim
mums iet elektriskā līnija. Tā tad šo lietu ļoti labi
varētu noregulēt. Tik tiešām dīvaini, ja saka, ka
mums jābūvē platsliežu dzelzceļš, kam vajadzīgi ci-
tāda platuma dambji, tilti u., t. t. Šāda dzelzceļa
būvē taču nevar būt maza starpība; bet jā starpībā
ir liela, tad ir nesaprotams, kāpēc mums jābūvēkrie-

. vu platuma dzelzceļi, kur nav nekādas saistīšanāsar
platsliežu, dzelzceļiem', bet visi dzelzceļi tur ir šaur-
sliežu. Kādas jtur var. būt neērtības? Rūjienā tad
būtu preces jāpārlādē, vai arī kādā citā pieved-
punktā, kur krustojas Ainažu-Valmieras dzelzceļa lī-
nija. Jau agrāk, būvējot Liepājas-Glūdas dzelzceļa
līniju, mēs esam izsvieduši 23 miljonus latu. Šo
summu mēs esam izsvieduši gluži veltīgi tikai tāpēc
vien, ka būvējām platsliežu dzelzceļlīniju, kur va-
rējām' iztikt ar šaursliežu līniju, būvējām divus
dzelzceļus, kas izpilda viena dzelzceļa lomu. Toties
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mēs neesam saistījuši ar Latvijas dzelzceļu līniju
tīklu Kurzemes galvas pilsētu Kuldīgu, kur būtu pie-
ticis ar 80 kilometru garu līniju no Stendes līdz Kul-
dīgai un tālāk uz Aizputi, saistot to ar veco Liepā-
jas līniju. Būvējot šos dzelzceļus, mes esam iesvie-
duši naudu ūdenī. Tas nekādā ziņā nav attaisno-
jams. Tāpēc šis likums ir jānododatpakaļ kommisi-
jai un jāpieaicinaciti lietpratēji,katrā ziņā tie, kas
pirms 6 gadiem ir interesējušiespar to. Vai tad tie-
šām tie cilvēki bija tādi, kas absolūti nekā nezināļa
un nesaprata? Es domāju, ka nemaz nevajaga but
inženierim, lai zinātu, cik maksā sliedes u. t. t. Diem-
žēl,pirms Ziemassvētkiem es nebiju pašreiz zāle, kad
bija irama par sliežu iepirkšanu un pieņēma likumu,
ar kuru paredzēja šai vajadzībai ap 2 miljonilatu.
Man jāsaka, ka šie 2 miljoni' latu ir tikpat kā ūdenī
iesviesti. Dzelzceļa sliedes varēja iepirkt ne tikai
Vācijā no sindikāta, bet arī Anglijā un Amerikā, un
tad tās izmaksātu nesalīdzināmi lētāk neka tagad.
Bez tam ar šādu rīcību mēs būtu panākuši to, ka
jau pēc kādiem 3 gadiem atmaksātos mums pašiem
savs dzelzceļš. (L. Ausējs mo vietas: «Pareizi!»)
Es domāju, ka šis likumprojekts būs jānodod vēl-
reiz kommisijai caurskatīšanai, pieaicinot klāt arī
citus lietpratējus, kas šo likumupamatīgāk iztirzātu.

I

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku ap-
vienība): Augstais nams! Arī man kā budžeta kom-
misijas loceklim jāsaka, ka šis likumprojekts lada
veidā, kādā tas pašreiz iesniegts, plenārsēdei, ir iz-
saucis ārkārtīgi lielas un plašas debates arī budžeta
kommisijā. Ir lielas domstarpības starp Valsts
kontroles ieskatu un Satiksmes resora ieskatu. Pats
Satiksmes resors sākumā nebija skaidrībā par to,
vai ir saimnieciski izdevīgi būvēt platsliežu dzelzceļu
no Rīgas uz Rājieni. Valsts kontrole ar noteiktiem
datiem pierādīja, ka saimnieciskā ziņā tas ir neiz-
devīgi aiz sekojošiem iemesliem. Vispirms jau pre-
ču pārvadāšana tik plašos apmēros, kā to mēģināja
tēlot Satiksmes resors, nekad neattīstīsies. Otram
kārtām jāievēroarī tas, ka ir paredzēts būvēt šose-
juno Rīgas uz Vidzemes jūrmalu. Tā tad arī auto-
busi lielā mērā pārvadās pasažierus, un sakarā ar to
pasažieru kustība uz dzelzceļa būs ārkārtīgi maza.
Trešais moments, kas būtu svarīgs, kādēļ nevaja-
dzētu būvēt platsliežu resp. krievu platuma dzelzce-
ļu, ir tas, ka tad radīsies grūtības Valkas rajonā, kur
pašlaik jaupastāv 750 mm- platas līnijas. Ja ar to
dzelzceļa ievilkšana Rīgas mezglā it kā būs atvie-
glota, tad tomēr otrā galā stāvoklis sarežģīsies kā
preču kustības ziņā, tā arī citādi. Mums taču vaja-
dzīga zināma saskaņotība un kopdarbība ar Igauni-
ju. Izrādās, ka Igaunijā Latvijas robežas tuvumā ir
tikai šaursliežu — 750 mm līnijas. Tā tad no vie-
nas puses, lai palīdzētu preču kustībai Rīgas mezglā,
mes radām komplikācijas otrā galā (pie Valkas),
kas valstij var izmaksāt daudzējādā ziņā loti dārgi.
Jāatzīmē, ka Satiksmes ministrijā bija ārkārtīga ne-
skaidrība par to, oik šādsplatsliežu dzelzceļš varētu
izmaksāt.

_ Man liekas, ka,_ievērojot visus šos manis uz-
svērtos .motīvus, mes nevaram uzskatīt jautājumu
par pietiekoši apgaļsimotu, un tāpēc tas jānododat-
pakaļ kommisijai_velreizejai apspriešanai, lai budže-
ta kommisijāvarētu operēt ar pilnīgākiem datiem un
takai uz pārbaudītu datu pamata lemt, vai saimnie-
ciska, stratēģiskā un tāpat arī kulturālā ziņā šīs lī-
nijas jaunbūvekrievu platumā attaisnojas un vai ir
pat pielaižama. Tikai tad Saeima varētu pieņemt
savu galīgo spriedumu. Tagad mums galīgais lē-

mums būtu jāpieņemkā pa tumsu, jo nav īstas pār-
liecības, ka tikai nenotiek liels pārpratums, kas
valsts kasei var maksāt ārkārtīgi lielas summas. Sa-
tiksmes ministrija ar visdažādākiem datiem, kas nav
pārbaudīti, gan mēģināja pierādīt, ka dārdzības ziņā
nebūs .lieilas starpības starp platsliežu un šaursliežu
līnijām, bet man tomēr jāsaka, ka dati, kas runāja
par labu krievu platumam, bija stipri provizoriski
un pārspīlēti taisni krievu platumam par labu. Gal-
venā kārtā motivēja ar to, ka pati dzelzceļa ievilk-
šana Rīgā, neatkarīgi mo līnijas platuma, sadārdzi-
na visu būvi, jo prasa aiz specifiskiem grunts un ci-
tiem apkārtnes apstākļiem daudzu lielu tiltu būvi,
kas ārkārtīgi, sadārdzina visas līnijas būvi; no šī
viedokļa izejot — esot vienalga, vai būvējot šaur-
sliežu, vai krievu platuma dzeizceln Bet, man lie-
kas, neatkarīgi no Rīgas mezgla izbūves, ir svarīga
arī tālākā līnijas izbūves lieta, kas jādara atkarīga
no darba daudzuma, no ripojošā materiāla daudzu-
ma, vērtības u. t. t., kas arī šinī ziņā nerunā par labu
krievu platumam. Jāsaka, ka viss tas budžeta kom-
misijā nav bijis, pietiekoši apskatīts, dati
nav pietiekoši pārbaudīti un, tādēļ, kā te jauaizrādīja
profesors Baloža kungs, tie būtu vēlreiz jāpārbauda.

Kas attiecas uz Trasuna kunga parakstīto
priekšlikumu, tad es arī pievienojos tam, lai šo li-
kumprojektu tagad nenobalsotu galīgi, bet lai to
nodotu budžeta kommvsijai vēlreiz apspriešanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds 'deputātam
Breikšam.

J.Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Šovakar mums ir viena devī-
ze — visu atpakaļ kommisijam, visu vēlreiz pār-
baudīt. Pie šā dienas kārtības punkta nāk atkal ar
šo argumentāciju. Man liekas, ka šis priekšlikums
ir nepamatots aiz sekojošiem iemesliem. Dzeņa
kungs runā no Latgales viedokļa. Man liekas, ka
pie šīs lietas vajaga pieiet pilnīgi Objektīvi un rē-
ķināties ar lietas patiesiem apstākļiem. Dzeņa kun-
ga runā izskanēja doma, ka viss dzelzceļš nebūtu
būvējams. Vai Jūsu tēzi var pieņemt, vai nē? Man
liekas, tā ir noraidāma aiz sekojošiem iemesliem.
Zemes darbi ir padarīti gandrīz jau līdz centram,
tāpat arī pie Limbažiem un otrā galā arī. Ja jūs ta-
gad gribat, lai _šos darbus pārtrauc, lai ieguldītais
kapitāls un uzbērtās smiltis paliek tāpat, tad jāsaka,
ka jūs rīkojaties tā, ka tur,kur agrāk jūs esat atvē-
lējuši kredītus, tagad jūs darbus gribat jaukt un ār-
dīt. Es domāju,ka šolīniju nebūvēt ir neprātīgi un
nevietā ir pat par to runāt. Tas uz kategoriskāko
jānoraida.

Te_ nāk profesors Baloža kungs un saka, ka tā
lieta vēlreiz_ jāpārbauda; bet par to, par ko 6 gadi
atpakaļ runāts, par tām summām šo ceļu vairs ne-
var uzbūvēt. Profesora kungs, Jūs zināt loti labi,
kādas darba algas bija 5 gadus atpakaļ, un ja Jūs ti-
kai gribētu parēķināt, Jums būtu iespēja ātri dabūt
pareizos skaitļus. Tāpēc ir gan nevietā nākt ar tik
nenopietniem argumentiem, pie tam vēl vienam pro-
fesora kungam, un teikt, ka tā kalkulācija, ko mums
dod resors, ir mazvērtīga.

Vēl naīvāki izklausās priekšlikums, es teikšu —
pat bērnišķīgi naīvi izklausās tas, ko profesora
kungs saka šodien: ņemsim materiālus šā dzelzceļa
būvei mo Ipiķu dzelzceļa. Ko mēs ņemsim mo šā
dzelzceļa? Jūs, profesora kungs, jau laikam neesat
nemaz braukušipa šodzelzceļu! Es pagājušo svēt-
dien braucu pa to un ļoti labi zinu, kā tas grab. (K.
Balodis^ no vietas: «Ritošo sastāvu!») No vecām
grabažām nekā nevar sataisīt! Arī par ritošo sastā-
vu man jāsaka, ka šis priekšlikums ir tikai tāds
plaksterītis un vairāk nekas. Vagoni arī nav jau-
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nie, tie ir jau stipri nobraukti, un mēs zmāim,ka tur
trūkst preču vagonuun pie tam jau esošie ir stipri
nolietojušies. Tamdel likt priekšā apmierināties ar
šādu ritošo sastāvu jauna dzelzceļa vajadzībām ir
pilnīgi nevieta. Vajaga but apdomīgākam, nākot ar
šādiem priekšlikumiem.

Tālākmums vēl ir priekšā jautājums, vai mūsu
dzelzceļi jabuve šaursliežu, vai platsliežu. Pēc mū-
su pārliecības šeit lietderīga ir tikai viena atbilde,
un proti — tie jabuve platsliežu vairāku iemeslu dēļ.
Ievedot Rīga vienu šaursliežu ceļu, mēs sajaucam
visu Rīgas mezglu. Jau Liepājā notiek preču pār-
kraušana, unmēs zinām, cik valsts samaksā naudas
par preču pārcelšanu vagonos. Ja Liepājā to vēl
var izdarīt, tadto nemaz nedrīkst un nevar izdarīt
Rīgā, jo šeit tās lietas vairāk sarežģītas. Vēl ir
viens otrs priekšlikums:, un proti — līdz Carnikavai
taisīt platsliežu un tad no Carnikavas taisīt šaur-
sliežu ceļu. Es domāju, šis priekšlikums ir pārāk
neapdomāts, lai nopietni par to runātu. Kā tad nu
būs iespējama braukšana līdz Carnikavai pa platslie-
žu ceļu vienādi vai otrādi pa šaursliežu un tad nu
parkjauties? Tas mums nekādi nav pieņemams.
Tādēļ vienīgā izeja gan no saimnieciskā, gan no
techniskā un citiem viedokļiem ir — būvēt šo 'dzelz-
ceļu vienīgi platsliežu, un tamdēļ nemaz nav sapro-
tams priekšlikums par šā likumprojekta atdošanu
atpakaļ kommisijai. šis jautājumsir pārāk skaidrs,
tas nemaz nav vairāk jādebatē, jo citas izejas te
nav. Es zinu, ka cels iebildumus, ka mums ir uzbū-
vēta šoseja, kas ejot vienā virzienā ar dzelzceļu. Tas
ir cits jautājums. Man liekas, ka drīzāk jārevidē
šosejas būves lieta nekā dzelzceļa būve. Tagad,
kur ir izdots daudz naudas, kur ir tik daudz vaists
līdzekļu ieguldīts, kur ir nodarbināti cilvēki, plānu
vairs nevar grozīt. Augstais nams nevar tā rīko-
ties, jo tas būtu ārkārtīgi nepārdomāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Trasunam.

J. Trasuns (progresīvā tautas apvienība): Kun-
gi! Ja mēs nevarējām izšķirt šinī sēdē tik vien-
kāršu jautājumukā Jaunlatgales apriņķa centra no-
teikšanu, tad, man liekas, šā dzelzceļa jautājums ir
tik svarīgs, ka to vajadzētu vēlreiz pārbaudīt kom-
misijā un tad pieņemt galīgo lēmumu. Es negribu
apstāties pie jautājuma, vai jābūvē šaur-, vai
platsliežu dzelzceļš, jo tas ir pats par sevi ļoti sva-
rīgs jautājums, un pie tā apstājās jau iepriekšējie
runātāji. Es tikai gribu pateikt, ka paši resori strī-
das par šo 'jautājumu. Valsts kontrole noteikti ap-
galvoja, ka visi aprēķini rumā par labu šaursliežu
dzelzceļa būvei, bet pēdējā laikā dzelzceļu virsval-
dei ir jauns aprēķins — būvēt platsliežu dzelzceļu,
kas esot izdevīgāki. Cik mēs zinām, tad _agrāk
dzelzceļu virsvalde apgalvoja pretējo, aizstāvēdama
viedokli, ka izdevīgāki ir būvēt 750 mm platuma
dzelzceļu. Budžeta kommisijai šis jautājums nebija
skaidrs, tāpēc tā ar vienkāršu balsu vairākumu no-
lēma būvēt platsliežu dzelzceļu. Skaidrs, ka tas iz-
maksās dārgāk, kam vajadzīgi jauni līdzekļi. Un
kad apstājāmies pie jautājuma, cik mums ir līdzekļu
dzelzceļu būvēm, tad redzam, ka mūsu jaunajā bu-
džeta projektā, kas ir stipri saskrūvēts, dzelzceļu
būvēm paredzēti diezgan mazi līdzekļi. Bez tam
mums bez šīs līnijasbūs jābūvēvēl citas ne mazāk
svarīgas. (Starpsauciens.) Saimnieciskā ziņā, man
liekas, tā līnija, kas iet caur Ērgļiem uz Madonu un
beidzas Krāslavā, ir daudz svarīgāka. Ja ievēro-
sim to, ka Rūjienas virzienā, kas paredzēts likum-
projektā, tiek vilkta ari šosejā, tad jāsaka, ka_ nav
saimnieciski sabāzt visus līdzekļus viena vieta, at-

stājot pārējo apgabalu vajadzības gaisā karājoties.
Dzelzceļu tikla izveidošanas jautājums vēl nav galīgi
izlemts arībudžeta kommisijā. Tā izlemšanu atlika
uz 10 dienam, un kamēr šo jautājumu budžeta kom-
misijā nav noskaidrojusi, nav to izlēmusi visā vi-
suma, tikmēr mums būtu lieki apstāties pie vienas
Rūjienas līnijas, Sieks būtu izgrūst šo vienu jautāju-
mu un teikt, ka te mēs būvēsim ir šoseju, ir dzelzce-
ļu un dzelzceļu vēl pārtaisīsim par platsliežu un nevis
šaursliežu, ka sākumā bija noteikts. Vārdu sakot,
mes tagad šai lietā sagrūdīsim visus līdzekļus, lai
tik apmierinātu vienas šauras intereses. Tas, kun-
gi, nav lietderīgi un attaisnojami. Šis jautājums,
pec manas pārliecības, būtu pārbaudāms, un tāpēc
es lieku priekša nodot šos likuma pārgrozījumus
atpakaļ budžeta kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim.

A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku ap-
vienība): Augstais nams! Es negribēju otrreiz ka-
vēt Augstā nama laiku, bet te nāca Breikša kungs
un mēģināja apgalvot to, ko' esnemaz neesmu teicis.
Es teicu, un to es tagad vēlreiz uzsveru, ka Satik-
smes ministrija nav skaidrībā, vai būvēt krievu pla-
tuma ceļu, vai 750 mm platu līniju. Bija laiks, kad
Satiksmes ministrija aizstāvēja 750 mm platumu,
bet pedejā laikā Satiksmes ministrija ir mainījusi
savus uzskatus nezināmu un grūti pārbaudāmu ap-
stākļu deļ un sirsnīgi aizstāv krievu platumu. Sa-
tiksmes ministrijasmotīvi ir tādi,ka krievu platums
esot vajadzīgs tāpēc, ka nevarot Rīgas mezglu vei-
dot ar dažādu platumu dzelzceļu līnijām. Ja nevar
būvēt 750 mmplatuma_ visu līniju, tad vajadzētu iz-
veidotta,ka līdziMlgraviim būvētu 750mm platuma
ceļu, bet no Mīlgravja tālāk uz Rīgu krievu platuma
ilīnlju._ Satiksmes ministrija atzīst šādu projektu par
realizējamu. Bet Breikša kungs te nāk un aizrāda,
ka tas esot naivs priekšlikums un neesot realizē-
jams. Man liekas, ka tā tas nebūt nav. Ja Satik-
smes ministrija nāk ar tādu priekšlikumu budžeta
kommisijā, tad tas jau ir apdomāts, un tad, man lie-
kas, ar_ to būtu jārēķinās. Es neceltu iebildumus, ja
mes buvetu visus dzelzceļus tikai krievu platuma,
ja līdzekļi to atļautu, bet tagad mēs līdzekļus iz-
sviedīsim līnijai, kurai nav lielas saimnieciskas no-
zīmes, unvēlākdaudz svarīgākām līnijām naudas
vairs nebūs. Tādā kārtā mēs paliksim karājoties
gaisā ar visu mūsu dzelzceļu jaunbūvju programmu.
Lai lieta nenonāktu tādā stāvoklī, tad jautājumsbūtu
vēlreiz pārbaudāms, un kāds galīgs lēmums pieņe-
mams tikai tad. Bez šaubām', nav iespējams un nav
vēlamsiesāktos darbuspārtraukt, atteicoties no šīs
jaunās dzelzceļa līnijas būves; bet katrā ziņā jārēķi-
nās ar jaunbūvesizmaksu un jābūvētas, kas iespē-
jams. Ja mēs būvēsim šo līniju krievuplatumā, tad
drošivar apgalvot,ka tuvākā nākotnē nespēsim vai-
rāk izbūvētkā Rīgas-Rūjienaslīniju, jano ārienes ne-
saņemsim lielākas naudas summas. Tādā gadījumā
visa mūsu dzelzceļu jaunbūvesprogramma apstātos
ar Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnijas izbūvi; tālāk mēs
netiktu. Vai tad mēs varētu būt lepni un teikt: re-
dziet, mēs izbūvējām vienu krievu platuma dzelz-
ceļa līniju, un līdz ar to ir izveidots un nokārtots viss
Rīgas dzelzceļu mezgls? To taču mēs nedrīkstētu
darīt! Un ja mēs tā arī rīkotos, vai valstij saimnie-
ciskā un kulturālā ziņā būtu līdzēts? Ir liels jautā-
jums, vai šādu rīcību tautas vairākums neatzīs pār
nepareizu un nenosodīs un tuvākā nākotnē mūs ne-
piespiedīs revidēt savus lēmumus?

Es atzīstu par savu pienākumu vēlreiz uzsvērt,
ka es meapgalvoju, ka šo dzelzceļa līniju nevajadzē-
tu būvēt, bet prasu, lai Saeimas vairākums atļauj
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attiecīgām iestādēm un resoriem'vēlreiz'savus mo-
tīvus un lēmumus pārbaudīt, vai ir lietderīgi būvēt
šinī virzienā krievu platuma dzelzceļa līniju. .

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Tiešām
jābrīnās par to svārstību, kāda novērojama šeit Sa-
eimā. Vairāk kā pirms viena gada mēs bijām gatavi
būvēt dzelzceļus, būvēt tos uz visām pusēm un vi-
sām vietām, tādēļ ka tas bija pirms vēlēšanām. Ta-

Ig
ad, kad vēlēšanas pagājušas, kad esam jau sākuši

realizēt šīs programmas vienu daļu, kad esam ie-
sākuši būvēt Rīgas-Rūjienas, dzelzceļu visā garumā,
uz visas- līnijas; esam ieguldījuši šinī darbā lielus
līdzekļus — ievērojot to, ka vēlēšanas būs tikai pēc
diviem gadiem —, sāk celt'dažādus iebildumus pret
šī dzelzceļa būvēšanu. Tagad to, ko kādreiz de-
vām ar devīgu roku, gribam atkal atņemt atpakaļ.
Tas tikai pierāda, ka lauku satiksmes uzlabošana
nav mums sirds lieta, bet šā jautājuma atrisināšana
atkarājas no tā,, kādos apstākļos kuru brīdi atro-
damies. Man šķiet, kungi, ka tā uz šo jautājumu
nevar skatīties.

^
Šodien nāk un apstrīd Rīgas-Rūjienas dzelzceļa

vajadzību. Šodien nāk un runā pat tā: ja nevar šā
dzelzceļa būvi pavisam atraidīt, tad tas jāmēģina
padarīt tāds, kas nav lietojams' vietējiem lauksaim-
niekiem, vietējiem iedzīvotājiem. Ja pašreiz nespēj
noraidīt šī dzelzceļa būvi, tad- mēģina panākt šaur-
sliežu dzelzceļa būvi. Tas tikai rāda, ka mums sa-
tiksmes jautājums kā tāds nav pie sirds.

Man šķiet, pie tik nopietnas lietas tā nevar.pie-
iet. Šis ceļš jūrmalas iedzīvotājiem ir loti vajadzīgs,
viņi gaida šo ceļu. Kad nu dzelzceļu grib sākt bū-
vēt, tad pretējā puse, sevišķi Latgales deputātu
kungi, pasaka: kamēr nav izšķirts apriņķu pilsētu
jautājums, kamēr nav nobalsots par Viļaku, tikmēr
nevar runāt par Rīgas — Rūjienas dzelzceļa būvi.
Aizrāda, ka parallēli dzelzceļam būvēs šoseju. Iz-
nāk tā: ka grib būvēt dzelzceļu, tad sāka, ka to
nevar būvēt, jo tiks būvēta šoseja, bet kad grib bū-
vēt šoseju, tad saka — to nevar, jo tiks būvēts
dzelzceļš. Galu galā jūrmalas apgabalam negrib
nekā'dot.

Ja nu mēs esam tik laimīgā stāvoklī, kad dzelz-
ceļu jaunolemts būvēt un to arī jau būvē, tad mums
vēl tagad, kamēr vēl nav par vēlu, jāapsver, vai šī
dzelzceļa līnija, ko nolemts būvēt, rentēsies, ja to
izbūvēs par pievedceļu, par šaursliežu dzelzceļu. Te
mums ar skaitļiem rokā Satiksmes ministrijas labā-
kie speciālisti ir pierādījuši — ne apgalvojuši —, ka
šādu šaursliežu dzelzceļu nevar būvēt, jo tas neat-
maksāsies, nerentēsies. Vēti jo vairāk: ja mēs to
būvējam kā šaursliežu dzelzceļu un laižam iekšā
galvas pilsētā, tad —? kur tad to ielaist? Vai pie
Preču stacijas? Ja taisām krievu platuma dzelzceļu,
tad varam to ielaist,Rīgas galvenā stacijā, un nebūt
nav jāatsavina jaunas territorijas?pilsētās iekšienē,

>
kas_ dzelzceļa būvi ārkārtīgi sadārdzina. Ja tagad
ievēro, cik šī šaursliežu dzelzceļa ielaišana pilsētā
sadārdzina visu dzelzceļa būvi, un no otras puses,
ja ievēro, ka platsliežu dzelzceļa mezgls ir jau ga-
tavs, ko tūlīt var lietot, tad kalkulācija ir tāda, ka
no financiālā viedokļa tikpat maksā kā viens, tā
otrs variants. Bet ja paskatāmies tālāk dzīvē un
prakse, ko dod iedzīvotājiem šaurstježuvai platslie-
žu dzelzceļš, tad starpība ir ārkārtīgi kolosāla. Es
nezinu, vai kāds nopietni var runāt par tādu lietu,
ka no Rūjienas līdz Carnikavai vai Mīlgrāvim būvēs
šaursliežudzelzceļu un tad tur to pārvērtīs par plat-
sliežu ceļu. Kas tad Mīlgrāvī vai Carnikavā pār-
kraus tas piena kannas, vai citus lauksaimniecības

ražojumus, ko laucinieki būs iekrāvuši vagonos?
Un cik tas maksās? Kas tad Mīlgrāvī vai Carnika-
vā pārkraus to merģeli, vai kaļķi, vaibūvmateriālus,
ko Rīgā iekraus platsliežu vagonos sūtīšanai uz:
laukiem? Un cik tas atkal maksās? Merģeļa un
kaļķakmeņa izstrādāšana mūsu zemē vēl ir bērna,
autos, un nekas šeit nav darīts. Tik daudz gan mēs
varētu vēlēties, lai lauksaimniekiem nāktu pretim
un padotu vagonus tur, kur tas nepieciešams, lai
ceļā materiāls viņiem nebūtu jāpārkrauj, jo citādi
šo lietu nemaz nav iespējams nokārtot. Citās ze-
mēs atvēl pārvadāt merģeli par pazeminātu tarifu,
bieži pat izbūvē pievedceļus pie merģeļa slāņiem —
mums turpretim galu galā, jamēs ņemsim savu mer-
ģeli no Siguldas vai Stopiņiem, tas būs jāpārkrauj
vēl _otrā vagonā. Protams, ka šādā veidā izlietot
šo lēto materiālu nevienam nebūs pa spēkam, jo tas
neatmaksāsies.

,, Man Mekas, kungi, ka visiem mums jāatmin tas
laiks,, kad mēs savu valsti dibinājām, kad mēs šeit
pirmo reizi sanācām kopā. Tad mums bija viens
svarīgais jautājums, kas visos dega. un kas bija visā
tautā vienbalsīgs — tā bija agrārā reforma. Tagad
pagājušos 10 gados mēsšo reformu esam realizējuši,
un nu atkal mūsu priekšā paceļas viens jautājums*kas ir visas tautas mutē, kas ir katra dubļu bridēja
acīs: nokārtojiet satiksmes jautājumuuz laukiem, do-
diet- ceļus laukiem! Tāpēc, kungi, šeit nav vieta
skopoties, vai iebildumus celt. Dodiet laukiem sa-
tiksmes ceļus! Tad lauki tiks turīgi, un līdz ar to
arī mūsu galvas pilsēta un valsts tiks turīga! . ; ,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Man ļoti žēl, ka
man vēlreiz jāuzstājas, bet Breikša kungs mani pro-
vocēja, aizrādīdams uz lietām, kuras es varēju sa-
prast tikai tā, ka viņam par katru cenu jāaizstāv at-
tiecīgā resora ministris. Ja resora ministris ir izda-
rījis kādu aplamību, tad jāaizstāv aplamība.

Es jau te aizrādīju to starpību par mūsu labā
kiem lietpratējiem. Es nezinu, kurš nu ir tas labā-
kais lietpratējs. Ir arī Satiksmes ministrijā lietpra-
tēji, kas ir rakstījuši nupat pēdējā laikā, nevis, pirms
6 gadiem'. Ja pirms 6 gadiem Latvijā būtu bijuši
tādi apstākļi, tad nevarētu būt 200% pārmaksā.
(Starpsaucieni.) Te «Dzelzceļu Vēstneša» ^.-nu-
murā ir galvenā direktora Rodes raksts, kuru ta-
ču, laikam, arī Breikša kungs atzīst par lietpratēju.
Tur 12. lapas pusē ir salīdzinājums, cik izmaksā
750 mm dzelzceļš un cik izmaksā platsliežu dzelz-
ceļš. Salīdzinājums ir kāds, ,ka pieveddzelzceļš
750 mm platumā izmaksā caurmērā 50.000—60.000
latu kilometrs un krievu platuma dzelzceļš —
125.000—145.000 latu kilometrs. Tas ir tagadējais
aprēķins, nevis pirms 6 gadiem izdarītais.

Otrkārt man jāsaka, ka es nemaz neesmu bi-
jispret Rīgas-Limbažu-Rūjienas dzelzceļa būvēšanu.
Es tikai domāju, ka praktiskāk būtu bijis šo dzelz-
ceļu būvēt līdz Inčukalnam, ar ko līnija būtu sama-
zināta par kādiem 40 kilometriem. No Inčukalna
šī līnija ietu tālāk caur auglīgu apgabalu, kurpre-
tim tagadējā piekrastes līnija iet gar smilšukāpām.
Ir tāds iespaids, ka šo dzelzceļu vajaga būvēt gar
smilšu kapam, lai izpalīdzētu tiem 50 vasarnīcu
īpašniekiem Neibadē un tāpat tiem vasarnīcu īpaš-
niekiem^-kas

ir tuvāk Rīgai. Varēja 138kilometru
vieta buvet dzelzceļu caur auglīgiem apgabaliem,
kas_ iznāktu tikai 100 vai 110 kilometru garš, kas,
ievērojot mušu mazos līdzekļus, būtu ļoti svarīgi.
Ja es aizrādīju, ka, būvējot šaursliežu dzelzceļu, va-
rētu izlietot Valkas-Gulbenes un Ainažu-Valmieras
līnijas ritošo materiālu, tad tādēļ, ka, pats par sevi
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saprotams, ja vagoni tiek iekrauti tālākās stacijās,
kas ir sakara ar šo dzelzceļu, piemēram, no Vecgul-
benes un Ainažiem sakot, tie paši vagoni var braukt
līdz .Rīgai, turpretim citādi tie jāpārkrauj vai nu
Rūjiena, vai platsliežu ceļa, vai Alnažu-Valmieras
ceļa krustceļos.

Ja runā par grūtībām, saskaņojot jauno dzelz-
ceļu ar Rīgas mezglu, tad šādi iebildumi neiztur
kritikas. Kam_ vajadzīgs, lai jūrmalas līnija, kas
stratēģiska ziņa ir maz nozīmīga, ieietu Rīgas mez-
gla? Varbūt ir svarīgāk, lai būtu divi izejas punkti.
Ja, piemēram, lidmašīnu uzbrukumā būtu izpostīts
viens mezgls,_ tad būtu vēl otrs izejas punkts, pie-
mēram Mīlgrāvī.

Es varu tikai piekrist aizrādījumam nodot li-
kumprojektu atpakaļ kommisijai. Par visām lie-
tam kommisijai jāpieaicina vēl kādi lietpratēji bez
tiem lietpratējiem, kas grib visu līdzšinējo techniku
nostādītuz galvas; un tā ir nostādīta uz galvas (sit
ar dūri uz katedras), jo tam nav vesela cilvēka prāts,
kas var iestāstīt tādas muļķības,ka 750 mm dzelzceļš
maksās tikpat daudz kā 1150 mm dzelzceļš. Pa-
tiess lietpratējs apgalvos un pateiks, ka platsliežu
dzelzceļa būve maksā 2fa reizes vairāk.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J. Annuss (nacionālais bloks): Augstais nams!
Es nezinu, vai te Saeimā būs domstarpības par to,
ka šī līnija ir vajadzīga. Par minēto līniju jau ir
loti daudz runāts un pat mēģināts pierādīt, ka to
varētu atvietot ar šoseju, bet galu galā ir uzvarē-
jusi doma, ka jābūvē dzelzceļš. Šī doma uzvarēja
tad, kad noskaidrojās, ka 750 mm plata līnija rentē-
sies.

Savā laikā ar likumu mēs paredzējām šādas lī-
nijas būvi. Tagad, kad līnija labā daļā jau veikta,
dzelzceļu virsvalde liek priekšā būvēt ne 750 mm
platu ceļu, bet krievu platuma, t. i. divreiz tik
platu.

Lieta tiešām loti dīvaina un nesaprotama. Es
pilnīgi piekrītu profesora kungam, un nevaru sa-
prast, kā var nākt dzelzceļu virsvaldes techniskie
spēki, kam jāparedz, kāda starpība starp 750 mm
platumu un krievu platumu, un aizrādīt, ka visa
starpība pie 150 kilometru gara ceļa ar jaunām
sliedēm būs nepilni 3.000.000 latu; bet tā kā dzelz-
ceļu virsvalde grib izlietot vecās sliedes — kas arī
ir galvenais iemesls šāda platuma ceļa būvei, — ko
noņem no jūrmalas ceļa, tad starpība būšot
1.000.000—1.500.000 latu. Es domāju, ka nevajaga
būt nekādam speciālistam, lai pateiktu, ka tas tā
nevar būt. Viens par diviem: vai nu šaursliežu
līnija aprēķināta par dārgu, un tā neizmaksās
15.500.000 latu, vai arī platsliežu līnija aprēķināta
par zemu. Bet tik maza starpība nekad nevar būt!
Te profesora kungam ir taisnība... {K. Baloža
starpsauciens.)

Bez tam jāaizrāda, ka dzelzceļu virsvalde sā-
kumā pieturējās pie cita uzskata. Galvenais di-
rektors sēdē, kur apsprieda, kādu ceļujbūvet, aiz-
rādīja, ka ja Rīgas-Rūjienas ceļu būvēšot krievu
platumā, tad tas nerentēšoties un gulšoties uz pā-
rējām līnijām kā ļoti neizdevīga līnija. Tomēr bu-
džeta koimmisijai ir bijusi devīga roka, un viņa ir
nolēmusi būvēt nevis 750 mm platu dzelzceļa līniju,
bet — krievu platuma līniju. Pats galvenais di-
rektors kādā iepriekšējā sēdē, aizstāvot 750 mm
platas dzelzceļa līnijas būvēšanu, aizrādīja, ka arī
uz šādas līnijas esot iespējams 60 kilometru liels
ātrums stundā. Ja arī mums būtu jāapkalpo vie-
tējā jūrmala, laižot apgrozībā motorvagonus, tad

varētu sasniegt 60 kilometru ātrumu stunda, kas
apmierinātu varbūtējās nākošo kūrortu vajadzības.

Ņemot par pamatu rentabilitāti, par ko runāja
Grantskaļna kungs, jāsaka, ka ja būvēsim 750 mm
platu dzelzceļa līniju, tad tā katrā ziņā rentēsies. Par
to nevar būt ne mazāko šaubu; turpretim:, jā bū-
vēsim krievu platuma ,līniju tik tuvu jūrmalai,, tad
tās rentabilitāte būs stipri apšaubāma — tā neren-
tēsies. Ievērojot Grantskaļna kunga vārdus, jāat-
zīst, ka jāpasteidzina šīs līnijas būve un jābūvē
750 mm plata līnija.

Grantskaļna kungs teica, ka, tuvojoties vēlēša-
nām, Saeima ar devīgu roku piekritusi šim projek-
tam un nolēmusi būvēt šo dzelzceļa līniju. Jau tad
Saeimai ir bijusi devīga roka, nolemjot būvēt 750 mm
platu dzelzceļa līniju! Tagad, kad vēlēšanas vēl
netuvojas, mēs taisām tik lielu lēcienu no šaur- .
sliežu līnijas uz platsliežu līniju un gribam pierādīt,
ka tās vajadzība ir nepieciešama. Pats par sevi
saprotams, ka šīs līnijas būve jāpasteidzina, un ar
saviem (līdzekļiem mēs ātrāk uzbūvēsim un saim-
nieciskā ziņā tas mums būs vairāk piemērots, ja
būvēsim 750 mm platu dzelzceļa līniju. Ja būvēsim
krievu platuma līniju» tad šis darbs mums aizņems
vairāk gadu. .'

Pietiek tikai ieskatīties budžeta skaitļosi, lai'
varētu nojaust, cik ilgu laiku prasīs šīs līnijas būve
un cik tā izmaksās'. Krievu platuma līnijas būve.
izmaksās 18.500.000 latu — nav ne mazāko šaubu,
ka tik daudz tā izmaksās; Valsts kontrole ir aprē-
ķinājusi, ka tā izmaksāšot vēl vairāk.'Un-cik ilgs
laiks tad būs vajadzīgs šīs līnijas būvei? Tekošā
gada budžets uzrāda, ka visām iesāktām' dzelz-
ceļa līnijām kopā budžetā uzņemti 1.600.000 latu.
Ja šo summu dotu vienam Rīgas-Rūjienas dzelz-
ceļam un tādos pat apmēros uzņemtu katru- gadu,
tad-šo līniju vajadzētu būvēt 12 un vairāk gadu.
Sakait. Grantskailna kungs, -vai tie lauksaimnieki,
uz kuriem Jūs atsaucaties, var tik ilgi gaidīt šo lī-
niju! Man šķiet, ka šis dzelzceļš viņiem ir nepie-
ciešams daudz ātrāk. Bet, kungi, ar tiem maziem
līdzekļiem, kādi mums pašreiz ir, labākā gadījumā
varam realizēt tikai 750 mm platuma dzelzceļa lī-
niju. Šāda platuma dzelzceļu mums' nevajadzētu
būvēt 12 un vairāk gadu, bet tā būvi mēs. pabeigtu
jau pēc dažiem gadiem, varbūt jau 2—3 gadiem.
Man jāsaka, ka šī līnija būtu gandrīz jau darbā, ja
mēs būtu devuši privātai dzelzceļa sabiedrībai, kas
savā laikā prasīja valsts garantijas — nepiecieša-
mās valsts garantijas. Tad 1št!:līnija būtu jau vai
nu nobeigta, vai jautuvu;beigām. - Bez valsts ga-
rantijas šai privātai dzelzceļa sabiedrībai nebija ie-
spējams šo līniju realizēt. _Tā nevarēja šo līniju
realizēt vairākus gadus tāpēc, ka bez valsts ga-
rantijām Amerikā nekādus; aizdevumus, nevarēja
dabūt.

Jāievēro arī vēl tas, uz ko šeit aizrādīja Dzeņa
kungs, proti, ka maģistrāles nozīmes šai līnijai nav.
Tāpēc arī dzelzceļu virsvalde aizrādīja, ka uzbe-:.
rumu šim dzelzceļam būvēs nevis tādu, kādu pa-
rasti būvē 'maģistrālēm, bet ņems tikai 4,3 metrus!.;
Jau tas pierāda, ka maģistrāles nozīmes šai 'līnijai'- ',
nav. Tā tad tas būs pievedceļš. Ja nu tas būs pieved-
ceļš, tad tam jābūt savienotam ar visām tam, līnijām, .
uz kurām šeit aizrādīja profesora, kungs. Valkas-
Moizakiilas, līnija, ar kuru domāts šo līniju savienot,
kuras gals tā tad ir Igaunijā, arī ir 750 mm plata.
Šai dzelzceļa līnijai tāpēc vajadzīgs būt tās dabīgam
turpinājumam. Tā tad arī tas runā par labu 750 mm
platumam, jo pretējā gadījumā viņa galā būs pār- ,
traukta. . .. . /" : ... ' . ? . ...
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Profesora kungs minēja vēl otru līniju. Arī
Ainažu-Valmieras līnija ir 750 mm plata, un arī ar
šo līniju ir nepieciešams savienot jauno ceļu. Abas
tas līnijas, iet pa apgabaliem, kas var dot kravas.
Ja būvēsim platsliežu dzelzceļu, tad visi tie pārva-
dājumi, kas māks pa Ainažu-Valmieras līniju, vai
arī pa Valkas-Moizakilas līniju, galu galā būs jā-
pārkrauj. Vai tad nebūtu daudz labāk darīt tā,
kā to agrāk bija nolēmusi sabiedrība: vilkt 750 mm
platu līniju un novest to līdz Rīgai. Tik neiespē-
jami tas nebūt nav. Varbūt dzelzceļu virsvaldes
kungiem vajadzētu tikai vairāk palauzīt galvu, kā
to izdarīt. Ja tas arī nebūtu iespējams un grūti
būtu ierīkot dzelzceļa mezglu Rīgā, vai tādā gadī-
jumānevarētu, apmierināties ar to, ka dzelzceļu at-
velk līdz Mīlgrāvim, jo vienā vietā taču tā kā tā
būs jāpārkrauj! Galvenās kravas, kas šo dzelz-
ceļu rentes, būs koku kravas. Šīs koku kravas ne-
kādā ziņā nav jāievedpašā Rīgā. Valsts kontroles
pārstāvis loti pareizi aizrādīja, ka mēs nedrīkstam
Rīgas mezglu un eksporta ostu pārvērst par sārtu,
kas vienā jaukā dienā var aizdegties un nodedzināt
visas noliktavas. Arī zāģētavas un noliktavas tā-
pat var atrasties Mīlgrāvī, kur pienāk lielie okeāna
tvaikoņi un atkrīt citas neērtības. Bez tam jāie-
vēro kara resora aizrādījumi. Kara resors, kurš
visos citos gadījumos konsekventi aizstāv krievu
platumu, šinī konkrētā gadījumā vēlas, lai līnija
būtu 750 mm' plata. Arī tas ir jāievēro.

Visu to kopā saņemot, mums tomēr jāatzīst, ka
tā svaidīties un būt tik nenoteiktiem, kāda līdz šim
ir bijusi dzelzceļu virsvalde, mēs nevaram. Iesāktā
līnijas būve nekādā ziņā nav pārtraucama, tā jā-
turpina būvēt. Tādas ir manas domas, un es do-
māju — arī Augstā nama domas, jo likums ir pie-
ņemts un tādēļ šis darbs arī jāturpina iespējami
straujā veidā. Vēlreiz nodot šo jautājumu izpētī-
šanai, vai tiešām būtu tik liela starpība, vai šo
līniju būvēt kā platsliežu ceļu, vai kā pievedceļu,
nebūtu vajadzīgs. Dzelzceļa līniju, kas iet gar jūr-
malu, mēs nevaram izbūvēt par maģistrāli, tādu
luksu mēs nevaram pieļaut. Un tos, kas šo dzelz-
ceļu gaida, mēs nedrīkstam maldināt. Viņiem šis
dzelzceļš ir vajadzīgs un vajadzīgs iespējami ātri.
To mēs viņiem varam dot tikai kā 750 mm ceļu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Ir, bez šaubām, pa-
reizi, ka platsliežu dzelzceļš izmaksā dārgāk nekā
750 mm dzelzceļš, bet mēs Augstajā namā ne vien-
reiz vien esam pārkāpuši taupības principu, esam
realizējuši tādas lietas un pasākumus, kas izmaksā
dārgāk. Mums te jārēķinās ar iedzīvotāju labklā-
jību, ar viņu saimniecisko un kulturālo pacelšanu.
Jus visi zināt, ka tur, kur nodibina dzelzceļu, attī-
stās arī kulturālā un saimnieciskā dzīve, rodas ap-
dzīvotas vietas, rodas jaunas pilsētas. Ja profe-
sors Balodis aizrāda, ka dzelzceļa virzienu nemaz
nevajadzētu ņemt no Rīgas, bet sākt no Inčukalna,
tad profesora kungs ļoti maldās. Ne jau to bO Nei-
bades vasarnīcu īpašnieku dēļ tas vajadzīgs; Pro-
fesora kungs aizmirst, ka šī jaunā līnija saistīs ve-
selu rindu peldvietu — Vecākus, Carnikavu un tā-
pat arī visu jūrmalu. Ja profesora kungs nodzīvos
vel gadus 25, tad viņš redzēs, ka šīs vietas būs ap-
dzīvotas tāpat kā tagadējā Rīgas jūrmala Bullu
virziena u. t. t.

Runājot par ritošo materiālu, aizrādīja, ka va-
rētu izlietot to, kas jau ir uz Gulbenes-Vallkas-Rū-
jienaslīnijas, un arī to, kas esot uz Ainaiu-Valmie-
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ras-Smiltenes līnijas. Man jāsaka, ka es loti labi pa-
zīstu šos dzelzceļus, bet es tādas domas gan nevaru
izteikt. Ritošais materiāls uz šiem ceļiem ir sabru-
kuma stāvoklī, vismaz uz tās līnijas, kura neskai-
tās valsts pārzināšanā. Tur piemēram svētku laikā
tik ar lielām grūtībām var dabūt kaut kādu nolie-
totu vagoneli, no kura, tā sakot, cilvēkiem kājas
karājas laukā, ja grib braukt no vienas stacijas uz
otru. Tāds ir tas ritošais sastāvs uz šiem ceļiem.
Tāpēc, dzenoties pēc kādiem ietaupījumiem, man
rādās, mēs tādus nepanāksim.

Es gribētu aizrādīt, ka uz platsliežu līnijas ir
iespējama ērta un ātra kustība. Še deputāts Dze-
nis aizrādīja, ka līniju varētu vilkt līdz Mīlgrāvim
un tad pietiktu. Es nu gribētu zināt, kā tad tie pa-
sažieri tiks tālāk! (Starpsaucieni.) Vai tad ar visu
bagāžu, ar visām rokas somiņām nu varēs iekļūt
tramvajā?

Tālāk es gribētu jautāt profesoram Baloža kun-
gam, cik ir Berlīnē dažādu platumu līniju. Rīgā arī
mums kādreiz būs jāizbūvē centrālā stacija, vai tad
mēs to varēsim tik viegli izbūvēt ar trejāda platu-
ma sliedēm? Kādi sarežģījumi tur necelsies! Vai
tad mums neizmaksās desmitreiz dārgāk izbūvēt
centrālo staciju, nekā tagad būvēt ceļu platāku? Es
domāju, ka profesora kungs būs bijis Berlīnē, tāpat
citās Vakareiropas galvas pilsētās un būs redzējis,
cik dažādu platumu ir centrālos mezglos. Viņš lai-
kam gan būs redzējis, ka katrā vietā cenšas izvai-
rīties no dažāda platuma sliedēm.

Annusa kungs aizrāda, ka šis platsliežu ceļš
neatmaksāšoties. Var jau būt, ka pirmos gados tas
nerentēsies, bet mēs arī nevarētu vēlēties, lai tūlīt
pirmos gados šis ceļš mums jau dotu lielu peļņu.
Es tomēr esmu pārliecināts, ka dzīve šinī bieži ap-
dzīvotā apgabalā attīstīsies loti strauji, un tad arī
dzelzceļš mums zaudējumus neradīs. Vai jūs, kun-
gi, kas šeit ceļat iebildumus, arī esat pārliecināju-
šies paši, cik bieži viss šis apgabals ir apdzīvots,
vai jūs esat novērojuši, cik tur rosīgi norit saim-
nieciskā dzīve? Ja jūs to nebūtu darījuši, tad es
jums ieteiktu to lietu novērot un sevišķi piemēram
katru pirmdienas rītu paskatīties, cik iebrauc pa
šoseju no Bīriņiem un citiem apkārtnes apgabaliem.
Tad jūs redzētu, kāda vezumu rinda nāk no šī ap-
gabala Jaukā. Katrs zin, ar kādām neērtībām mo-
cās jūrmalas zvejnieki, jo kuģi bieži neiet, jasaceļas
vētras, zivju kravu nevar atvest uz Rīgu un zivis
sapūst. Šo iemeslu dēļ visa jūrmalas dzīve spiesta
nīkuļot. Tā tad būvējot dzelzceļu pa šo apgabalu
mēs saimnieciskā ziņā to lielā mērā atdzīvinātu, un
tās cerības, ko mēs liekam uz platsliežu līniju, at-
taisnotos.

Beidzot kāds deputāts aizrādīja, ka platsliežu
cejš nebūšot izdevīgs stratēģiskā ziņā. Es runāju
ar kara ministri, un viņš man paziņoja, ka kara re-
soram ir vienalga, kāda līnija tā būtu: vai plat-
sliežu, vai 750 mm. Tāpēc paziņoju jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku frakcijas vārdā, ka mēs balsosim
par platsliežu līnijas būvēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents V. Bastjānis: Cienītie tautas viet-
nieki! Te minēja daudz motīvu par un pret šo
ceļu, bet viena daļatika minēta, nezinot lietas pa-
tiesos apstākļus. Tā kā dzelzceļu kungu šodien te
nav klāt, tad es sniegšu Augstajam namam tos pa-
skaidrojumus, kādus mums deva kommisijā.

Vispirms profesors Balodis rādīja divus rēķi-
nus: vienu — nodrukātu «Dzelzceļu Vēstnesī» —
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ar kuru šis ceļš izmaksātu 22.300.000 latu, un otru
rēķinu, ko es šeitminēju, par 18.500.000 latu, prasī-
dams, kur_ esot starpība. Profesora kungs, starpība
rodas tapec, ka no Rīgas līdz Mīlgrāvim jau ir plat-
sliežu ceļš, kas na _v_ jābūvē, un šie kilometri tā tad
jāatņemno vispārēja skaita. Tas dod lielu starpību
aprēķina; bettas ir mazs blakus apstāklis. Otr-
kārt, ja ari buvetu šo ceļu pievedceļa platumā, ir
nolemts, ka Ķīšezera, Gaujas un Salaces tilti būvē-
jami krievu platumam, lai kādreiz tos varētuparedzēt
krievu platumam; tas arī sadārdzina pievedceļa
platuma būvi. Arī dambju būvi piemēro varbūtējam
platsliežu ceļam, kas, saprotama lieta, iznāk daudz
dargak, kā 750 mm ceļam.

Tagad Saeimai galvenākārtā jāizšķiras, ko da-
rīt ar ceļu, vai gala staciju atstāt Mīlgrāvī un tur
pārkraut preces un pasažieriem pārsēsties, lai no-
kļūtu Rīgā,_vai arī novest līniju līdz Rīgai. Ja gala
staciju atstātu Mīlgrāvī, tad ceļš iznāktu lētāks, bet
dzelzceļu virsvalde iratzinusi, ka nekādā ziņā nav
pieņemams, ka Mīlgrāvī vai Carnikavā preces būtu
jāpārkrauj un pasažieriem jāpārsēžas. Tad varētu
iznākt tā, ka vilcieni būs tukši un visi brauks ar
autobusiem. Tāpēc tā būvēt nevar. Ja pieņem
otru variantu, tad dzelzceļš ienāk Rīgas ostā, un tad
nu būtu jātaisa viadukts pār citiem ceļiem, kas ir
samērā plaši. Tas katrā ziņā ir iespējams.bet sa-
vukārt stipri sadārdzina. Rīgas ostā ir dažādu pla-
tumu sliedes, ir krievu platuma, ir normāla platuma,
bet nav 750 mm. Dzelzceļu virsvaldes pārstāvji
apgalvoja, ka lietu var nokārtot, bet rodas techniski
sarežģījumi un sadārdzinās visa Rīgas mezgla eks-
pluatācija. Kommisijā minēja gadījumus, kur ār-
zemēs šaursliežu dzelzceļa vagoni nobraucot līdz
platsliežu ceļam un tad ar platformām tos novedot
attiecīgā gala punktā. Dzelzceļu kungi sāka, ka to
var darīt, bet aizrāda, ka arī Vakareiropa, kur tas
vēl pastāv, to atzīst par nelietderīgu un par dārgu.
Dzelzceļa pārstāvji aizrādīja, ka Rīgas apstākļos
tas nav pielaižams. Ja mēs gribam jauno līniju
ievest Rīgā un dot pieeju kaut tikai pie Krasta sta-
cijas, tad tas izmaksātu 18.500.000 latu. Sapro-
tama lieta, ja gala stacija paliek Mīlgrāvī, ta_d ceļš
maksā lētāk. Man jāaizrāda, ka 1924. gadā, kad
privātā sabiedrība prasīja koncesiju, ceļš bija aprē-
ķināts uz 11.000.000 Jātu, un pie tam ceļa virziens
gāja no Rīgas tieši uz Carnikavu un ne gar Vecā-
kiem.

Tagad nu Saeimai jāizšķiras, vai palikt pie šaur-
sliežu ceļa, atstājot gala staciju Mīlgrāvī, vai _pat
Carnikavā^, vai arī ievest šaursliežu ceļu Rīgā.
Dzelzceļu virsvalde ziņoja,ka jabūvētu pievedceļu,
techniskā ziņā ekspuatācija izmaksātu katru gadu
400.000 latu vairāk nekā tad, ja būtu platsliežu dzelz-
ceļš. Ievērojot visus šos apstākļus, ir atzīts, ka
krievu platuma dzelzceļa līnija, kaut arī dārgāk
maksā, dod lielas teehniskas ērtības nākotnei un
otrkārt — lielas ērtības arī iedzīvotājiem. Iedzī-
votāji, bez šaubām, labāk vēlēsies platsliežu dzelz-
ceļu nekā pievedceļu, jo uz platsliežu dzelzceļa ie-
spējama ātrāka kustība un tas dod lielākas ērtības.
Budžeta kommisijas vairākums, ievērojot minētos
apstākļus, izšķīrās par krievu platuma dzelzceļa lī-
nijas būvēšanu, kaut arī tā izmaksātu 3 vai pat 5
miljoni latu dārgāk nekā pievedceļa būve. Jāievēro
tas, ka preces, kas nāks no Igaunijas, būs jāpār-
krauj. Budžeta kommisijā arī izteica domas, it kā
viena daļa motīvu runātu par labu pievedceļa būvei.

Nav taisnība Trasuna kungam, ka mēs šo jau-
tājumu gribētu, tā sakot, izgrūzt cauri. Par šo jau-
tājumu budžeta kommisijā ir daudz runāts, attiecī-

noraidīs šo likumu, tad paliks spēkā vecais likums
par 750 mm platas dzelzceļa līnijas būvi. Man lie-
kas, ka pilnīgi atkrīt tas_motīvs, ka latgalieši grib,
lai šīs dzelzceļa līnijas būvi neizšķirtu, iekams nav
izšķirts Ludzas-Krāslavas dzelzceļa jautājums. Ta
šo jautājumu nevar nostādīt. Būves darbi jr jā-
turpina. Jo ilgāk novilcināsim lietu, jo tālāk būs uz-
būvēts dambis 750 mm platai dzelzceļa līnijai; tas
sadārdzinās piebēršanu klāt, gadījumā, ja nolems
būvēt platsliežu dzelzceļa līniju. Ievērojot šo ap-
stākli, šis jautājums izšķirams tūlīt. Budžeta kom-
misijas vārdā es aizstāvu krievu platuma dzelzceļa
līnijas būvi. Es domāju, ka maldās ari profesors
Balodis, jo viņš domā, ka ja būvēsim šaursliežu
dzelzceļa, līniju, tad varēsim iztikt ar _esošo ritošo
inventāru. Tā ir tikai illūzija. Inventārs ka viena,
tā otrā gadījumā būs jāiegādājas. Kaut ari plat-
sliežu dzelzceļa līnijas būve izmaksātu daudz dār-
gāk nekā šaursliežu dzelzceļa līnijas būve, tomēr
vajadzētu būvēt platsliežu līniju un nesarežģīt Rī-
gas dzelzceļu mezglu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti J. Tra-
suns un A. Dzenis iesnieguši priekšlikumu:

«Pārgrozījumu likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un
Liepājas-Pāvilostas-Alsungas dzelzceļu būvi taodiot atpakaļ
budžeta kommisijas caurskatīšanai.»

Ja šo priekšlikumu pieņems, atkritīs nobalso-
šana par pāreju uz pantu lasīšanu; ja to noraidīs,
nāks nobalsošanā pāreja uz pantu lasīšanu. Refe-
rents izsacījās pret deputātu Trasuna un Dzeņa
priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputātu Trasuna un Dzeņa
priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas tikai
5 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasī-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un

Liepājas-Pāviostas-Alsungas dzelzceļu būvi»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā par Rīgas—Limbažu—Rūjienas un Liepājas—

Pāvilostas—Alsungas dzelzceļu būvi (lik. kr. 1908. g. 137 un
1929. g.'131) 1.pantu izteikt šādi:

1. Būvēt jaunukrievu platuma dzelzceļu virzienā Rīga—
Vecāki—Noibade—-Limībaiži—Puiķele—Mazsalaca—Rūjiena un
750 mm platuma dzelzceļu virzienā Liepāja—Pāvilosta—Alsun-
ga. » >.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens_ne-
vēlas? Lieku likuma tekstu uz balsošanu._ Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likuma teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — Noslēguma teksts.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums stājas spēkā izsludināšanas dienā.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk

noslēguma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu vi-
sumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Li-
kums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redak-
cijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē. — Šis
dienas kārtības punkts izsmelts.
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Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par pasta satiksmi. Referenti E. Rimbenieks
un J. Birznieks. Vārds tirdzniecības un rūpniecī-
bas kommisijas referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams!
Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas uzdevumā
man ir gods celt priekšā likumu par pasta satiksmi.

(

Līdz šim pasta resora darbība ir noritējusi saskaņā
ar ? tiem noteikumiem un likumiem, kādi pastāvēja
bijušā Krievijā. Ar šo likumu tagad agrākie li-
kumi būtu atvietoti un vispārīgi mūsu pasta resora
darbība nostādīta tā, kā to prasa pašreizējais stā-
voklis Un arī tie līgumi un konvencijas, ko Latvija
beidzamos gados noslēguši pasta satiksimes jautā-
jumā ar citām zemēm.

Likumprojektā paredzēti noteikumi, uz kuriem
atbalstoties pasta resors varētu attīstīt savu dar-

J
bību. Te ir vispārējie noteikumi, tālāk noteikumi
par pasta sūtījumiem un operācijām, par pasta sū-
tījumu noslēpumu, par pasta monopoltiesībām, par
pasta sūtījumu pārvadāšanu, par pasta sūtījumu ap-
maksu un pastmarkām, par pasta sūtījumiem uz ar-
miju un no armijas, par pasta maksas iztrūkumiem,
par sūtītāja rīcības tiesībām, par pasta sūtījumu iz-
sniegšanu, secināšanu, atpakaļsūtīšanu un gla-
bāšanu, par atbildību par pastā nodotiem sū-
tījumiem, par sodiem likuma pārkāpšanas ga-
dījumā, par maksājumu piedzīšanu un bei-
dzot — uzskaitīti visi līdz šim spēkā eso-
šie likumi, kurus šis jaunais likums pieņemšanas
gadījumā atceltu. Visā visumā jaunais likumpro-
jekts ir pieskaņots modernas pasta satiksmes vaja-

(

dzībām un ir izstrādāts jauiepriekšējā Saeimas laikā,
bet toreiz Saeima to vēl nepieņēma un tāpēc tas
par jaunu nokļuva atpakaļ tirdzniecības un rūpnie-
cības kommisijā, kas to ir apspriedusi.

Kommisijas, vienbalsīgais atzinums un lēmums ir
— pieņemt šoprojektu priekšā liktā velidā. Domstar-

t
pības bija tikai par 21. pantu, nodaļā par pasta sūtīju-
mu apmaksu, kur ir divi varianti: tirdzniecības un
rūpniecības kommisijas variants un pašvaldības kom-
misijas variants. Tirdzniecības, un rūpniecības kom-
misijā paredz, ka no pasta maksas valsts robežās ir
brīvi šādi pasta sūtījumi: 1) sūtījumi, kas saskaņā ar
starptautiskām konvencijām un lgumiem brīvi no pa-
stā maksas starptaut'skā satiksmē; 2) pasta, telegrā-
fa un telefona pārvaldes, un viņas iestāžu dienesta sū-
tījumi. Piezīmē vēl aizrādīts: «bez, šinī pantā minē-
tiem sūtījumiem no pasta maksas ir brīvi: a) valsts
iestāžu, un valsts.autonomo uzņēmumu sūtījumi līdz
1930. g. 1. apirīlim un ? b) pašvaldību sūtījumi līdz
1930. g. 1. janvārim.» Ar šo,- pantu būtu paredzēta
jauna kārtība pasta sūtījumu apmaksā. Līdz šim, kā
zināms, ne valsts, ne airī pašvaldību sūtījumi netika
apmaksāti. Pasta resors dojnā. ,ka tomēr vajadzētu
arī mūsu pasta apmaksas jautājumā ieņemt tādu stā-
vokli, kāds vispārīgi, ir gandirīz visās modernās val-
stīs un gandrīz visās Vakareiropas valstīs, izņemot

(

Beļģiju . 6o jauninājumu,kura dēļ izcēlās domstarpī-
bas un kura dēļ arī šis attiecīgais pants tika nodots
pašvaldības kommisijai, pasta resors sevišķi uzsvēra,
tādēļ kā tā pasta resors iegūtu apmēram no lV-z—2
miljoni latu līdzekļu gadā vairāk. Šoslīdzekļus būtu
iespējams izlietot pasta satiksmes uzlabošanai, it se-
višķi uz laukiem. Pret šo jauninājumutika, celti iebil-
dumi. Tomēr tirdzniecības un rūpniecības kommisijā
pievienojās pasta resora uzskatam, un it sevišķi tam-
dēļ, ka piemēram, par telefona lietošanu kā valsts tā
pašvaldības iestādes'jau maksā; vispār visi tie, kas

Bu

lieto, par to maksā. Tāds pats ir stāvoklis
iofonu, un tāpēc būtu pilnīgi dabīgi, ja arī uz

pasta sūtījumiem attiecinātu tos pašus noteikumus.
Vēl man jāaizrāda, ko es, jaupirmīt sacīju, ka visas
Vakareiropas valstis un ari mūsu kaimiņvalsts Igau-
nija ir ievedušas vispārēju pasta sūtījumu apmaksu.
Tas, saprotams, pasta resoram sagādātu daudz labā-
ku stāvokli, viņš varētu savu darb.bu labāk izveidot,
jo šie līdzekļi, protams, nāktu tikai par labu iedzī-
votājiem, viņu ērtības uzlabojot. Tāpēc es lūdzu pie-
ņemt šo likumprojektu tādā veidā, kādā tas, likts
priekšā, un līdz ar to a'zstāvu 21. pantu tirdzniecības
un rūpniecības kommisijas variantā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds paš-
valdības kommisijas referentam Birzniekam.

ReferentsJ. Birznieks: 'Godātie deputātu kungi!
Pašvaldībaskommisijā likumu par pasta satiksmi
pieprasīja galvenā kārtā tādēļ, lai šis likums neskār-
tu jau tā diezgan grūtos pašvaldību saimnieciskos ap-
stākļus. Var būt mums visdažādākieuzskati par sa-
tiksmes veicināšanu, var būt mums uzskats, ka ir va-
jadzīgs, lai pasta resoram ienāktu vairāk līdzekļu ne-
kā līdz šim. Bet arī šinī gadījumā mums, jāskatās,
lai uz pasta rēķina nenodarītu pārestību c'tām valsts
un šinī gadījumā visvairāk pašvaldību iestādēm.(Mēs
zinām, ka pašvaldību galvenā sarakstīšanās, gandrīz
60% pēc sava satura, ir atbildes uz valsts iestāžu
pieprasījumiem. Ir gadījumi, kad atsevišķas sarak-
stīšanās atgriežas uz attiecīgo pašvaldību vairāk, rei-

? žu, un nu var notikt, ka par valsts iestādes pieprasīto
paskaidrojumu pagasta vai apriņķa pašvald ba sa-
maksā vairāk latu pasta izdevumu, kas nav attaisno-
jams. Ja mums aizrāda uz ārzemēm, tad gribu teikt,
ka es šodien lasīju «Iekšlietu ministrijas vēstnesī», ka
ārzemēs ir bijis gadījums, kad birģermeistera vieta
izdota mazāksolīšanā. Tā tad, ja mēs sāktu sekot
visam tam, kas ir ārzemēs, tad varētu nonākt līdz
absurdam. Šinī gadījumā 'nevaram sekot ārzemju
paraugam. Uz mums jauvairāk, gadījumos varētu at-
tiecināt dzejnieka vārdus: «Pats savā dzimtenē tu
staigā kā svešas, zemes pētnieks.» Būtu gan labāk
skatīties uz saviem apstākļiem. Mūsu apstākļi pra-
sa., lai pašvaildības, un garīgo lietu pārvaldes, kā arī
draudžeis būtu atsvabinātas no pasta nodokļa. Paš-
valdības kommisijā'vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka
ievērojot to, ka pašvaldības veic daudz valstisku dar-
bu, tām nebūtu jāmaksā pasta sūtījumu nodoklis.
Pašvaldību darbs valstij ir vajadzīgs, un pašvaldības
nekad nav atsacījušās to veikt. 'Likumdevējā iestāde
ir Satiksmes ministrijai līdz šmnākusi prētīm un loti
plašos apmēros palīdzējusi kārtot satiksmes, lietu.
Cerēsm, ka tas tiks darīts arī turpmāk. Tāpēc lieku
priekšā pieņemt šo likumprojektu,, pie kam pieņemt
21. pantu pašvaldībaskommisijas variantā, kas pa-
redz, ka valsts iestāžu, pašvaldības iestāžu, garīgo
lietu pārvalžu un draudžu pasta sūtījumi nav"aplieka-
mi ar pasta nodokli, kāds ir arī''līdzšinējais stāvoklis!..

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārdu neviens' ne/vēlas? Nobalso-
šanā'nāk pāreja uz pantu,lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz paritu lasīšanu Vien-
balsīgipieņemta. Vai " augstais'nams'vēlas, lai liku-
mu nolasītu? (Saucieni no vietām:' «Nav vajadzīgs!»J
To neviens nepieprasiai. — Virsraksts: ' \

(Likums par pasta isatiksmi.) - '-' '??'?' ?

Iebildumu nav? Pieņemts. — "

, «I jiodala. Vispārēji,noteikumi.» ;:

Iebildumu 'nav?. Pieņemts. — 1.pants!
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(Pasts ir valsts regalija, m viņa uzdevumos ietilpst visā-
du valsts, sabiedrisku un privātu pasta sūtījumu pārsūtīšana
un izsniegšana adresātiem. i

Pārvaldes orgāns ar pasta un telegrāfa departaments.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Satiksmes ministris apstiprina pasta takses un noteiku-

mus šī likuma robežās.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Satiksmē ar ārzemēm piemēro noslēgto starptautisko

konvenciju, nolīgumu un reglamentu noteikumus.
Uz visu, kas nav paredzēts šinī pantā minētos aktos, at-

tiecināmi, satiksmes ministra apstiprināti noteikumi (2. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants^
(Pasta satiksmes tīkla izveidošanai iekārto pasta iestādes,

kas darbojas šī likuma robežās.) '
Iebildumu nav? Pieņemts.—
«II nodala. Pasta sūtījumu un operāciju 'veidi.»
Iebildumu nav. Pieņemts. — 5. pants,.
(Pasta sūtījumu veidus, viņu svara, apmēru, uzdotas vēr-

tības un sūtāmo summu 'robežas un viņu satura īpašības nosaka
satiksmes ministris (2. p.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Bez visāda veida pasta sūtījumu pārsūtīšanas un izsnieg-

šanas (1. un 5. p.), pastam ir tiesības izdarīt arī citas ar pasta
sūtījumiem savienojamas operācijas, kā:

1) iekārtot vekseļu un tamlīdzīgu tirdzniecības parādzīmju
protesfēšanu iekšzemes un ārzemes satiksmē, kas izdarāms sa-
ziņā ar finanou un tieslietu ministriem;

2) iekasēt no parādniekiem maksājumus par adresātu iz-
pērkamiem vērtsdokumentiem;

3) pieņemt laikrakstu abonēļuma pasūtījumus un izdarīt ar
to saistīto naudas iekasēšanu un norēķināšanos; I

4) izd'a.rīt privātus pakalpojumus, kas saistīti ar pasta, te-
legrāfa, telefona un 'radiofona lietošanu;

5) izlikt pasta iestādēs sludinājumus un reklāmas;
6) apliecināt pasta sūtījumu saturu; i
7) izrakstīt personu apliecības pasta sūtījumu un telegram-

mu saņemšanai; I
8) pārvadāt preces un pasažierus;
9) pārdot valsts vērtības;
10) izdarīt pasta tekošu rēķinu un krājkases operācijas uz

sevišķu likumu pamata.) I
Iebildumu nav? Pieņemts. —
«III nodaļa. Pasta sūtījumu noslēpums.»

Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. pants.
(Pasta darbiniekiem aizliegts izpaust vai izsniegt ārpus

pasta dienesta esošām personām, iestādēm <vaa organizācijām
ziņas par citu personu vai iestāžu sūtījumiem un satiksmes lie-
tošanu. Šie nosacījumi attiecas arī uz pasta nodalu, muitas,
proves valdes un cenzūras dlarbiniekiem un paliek spēkā arī
pēc darbinieku izstāšanās no dienesta.) '

Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. pants,.
(Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas -gadījumos pasts

sniedz ziņas un izdod plasta sūtījumus tiesu Iestāžu darbinie-
kiem saskaņā ar attiecīgiem kriminālprocesa likumu pantiem,
bet kriminālpolicijai — saskaņā ar noteikumiem par krimināl-
policiju. )

Vārds deputātam Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcijai):

Mūsu frakcijai jau pagājušā gadā bija jāiesniedz sa-
tiksmes ministrim jautājums par to, ka pasts aiztur
avīzes. Pagājušā gadā pasts vairākkārtīgi aizturēja
mūsu frakcijas avīzi «Darbs un maize» bez kāda tie-
sas vai prokurora rīkojuma. To praktizēja pastāvī-
gi. Te III nodaļas 8. pants nosaka, ka noziedzīgu no-
darījumu izmeklēšanas gadījumos pasts sniedz ziņais
un izdod pasta sūtījumus tiesu iestāžu darb niekiem
saskaņā ar attiecīgiem kriminālprocesa likumu pan-
tiem, bet kriminālpolicijai — saskaņā ar noteikumiem
par kriminālpoliciju. Ja to jau darījai un dara vēl ta-
gad bez kāda tiesas jebkriminālpolicijas lēmuma un
dara ierēdņi, kas varbūt ir politiskās policijas aģen-
ti, vai varbūtuz šo aģentu dotu pilnvaru pamata, ko
tad nedarīs, ja mēs to apstiprināsim ar likumu. Mēs
esam pret «melnā kabineta'» sistēmas 'ievešaaiu pa-

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

stā. Ir taču gadījumi, kur sūtījumus suta dažam per-
sonām un organizācijām provokācijas nolūka. Šos
sūtījumus tagad nu «melnais, kabinets,» varēs aizturēt,
un ieinteresētām personām varēs celties sarežģījumi.
Tāpēc mēs esam pret to, ka ar 8. pantu dod krimināl-
policijai tiesības uzķert un skatīt cauri visus ienāku-
šos pasta sūtījumus. Es lieku priekšā 8. pantā strī-
pot vārdus: «bet kriminālpolicijai — saskaņā ar notei-
kumiem par kriminālpoliciju.»

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Debates par 8. pantu izbeigtas.
Deputāts L. Laicens iesniedzis priekšlikumu:

«Likuma par pasta satiksmi 3. nodaļas 8'. īpaintā strīpot
vārdus «bet kriminālpolicijai — saskaņā ar noteikumiem par
kriminālpoliciju».» '

Lūdzu referentu atsauksmi. (Referenti E. Rim-
benieks un J. Birznieks no vietām: «Pret!») Refe-
renti izsakās pret deputāta Laicena priekšlikumu.
Likšu to uz balsošanu. Ja to pieņems, nāks nobalso-
šanā 8. pants pārlabotā veidā; ja deputāta Laicena
priekšlikumu noraidīs, skaitīsies par pieņemtu 8.
pantskommisiju redakcijā. Lieku uz balsošanu depu-
tāta Laicena priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Par deputāta Laicena, priekš-
likumu nodotas tikai 4 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits. Priekšlikums atkrīt. 8. pants pieņemts kom-
misiju redakcijā.

«IV nodala. 1
Pasta monopoltiesības.» *
Iebldumu nav? Pieņemts,. — 9. pants.
(Pastam ir monopoltiesības ievākt, izvadāt un izdalīt

valsts robežās kā iekšzemes, tā arī starptautiskus vēstuļu sūtī-
jumus, kuros ietilpst: <

1) vēstules;
2) pastkartes ar saņēmēja adresi;
3) slēgta vai 'Vaļēja veida sūtījumi ar rakstiem, rakstu

mēchamskāmreprodukcijām vai ar roku korrigētiem vai papil-
dinātiem drukas darbiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 10. pants.
(9. pantā minēto veidu sūtījumi, ja tos ieved valsts robe-

žās no ārzemēm ne pa pastu un tie adresēti saņēmējiem Latvijā
vai transitam caur Latviju, jānodod Latvijas pasta iestādēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.
(Aizliegts izvest uz ārzemēm bez Latvijas pasta iestāžu

starpniecības vairumā Vēstuļu sūtījumus (9. p.), ar nolūku tos
nodot ārzemes pasta iestādēm vai izdalīt adresātiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 12. pants.
(Aizliegts nodibināt bez pasta atļaujas uzņēmumus vai

savienības savu dalībnieku vai citu personu vēstuļu sūtījumu
(9. p.) piegādāšanai bez pasta iestāžu starpniecības.)

Iebildumu nav? Pieņemts.. — 13. pants.
(Vēstuļu sūtījumus (9. p.) var piegādāt un izsniegt adresā-

tiem bez pasta starpniecības sekojošos gadījumos:
1) savās personīgās .darīšanās vai ja piegādei' ir gadījuma

raksturs un tā notiek bezpeļņas nolūkā;
2) ja sūtījumi apmaksāti ar Latvijas pastmarkām pēc liku-

mīgas takses uu pastmarkas tā dzēstas, ka viņas uzskatāmas
par iznīcinātām un nav derīgas atkārtotai lietošanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts.
«V nodaļa. Pasta sūtījumu pārvadāšana.»
Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. pants.
(Uz pasta pieprasījumu valsts un koncesīonētiem -dzelzce-

ļiem jāierāda atsevišķi vagoni vai vagonu nodaļas pasta sūtī-
jumu pārvadāšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 15. pants.
(Uzņēmējiem, kas uztur pasažieru satiksmi starp zināmām

vietām, jāizvadā arī pasts abos virzienos, kopsvarā līdz 50 kg
vienā braucienā. Uzņēmējs ir atbildīgs par pasta sūtījumiem,
kamēr tie atrodas viņa rīcībā, tādos apmēros, kādus nosaka šis
likums par atlīdzību vispār.)

Ieb'ldumu natv ? Pieņemts. — 16. pants.
(Pastam ir tiesība izmantot Latvijas kuģus un uzlikt kuģu

īpašniekiem vai vadītājiem sekojošus pienākumus:

.. . i ? ?i ' . ? ? 2 . - :
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1) kuģiem, kas atstāj Latvijas ostas, uz pasta pieprasīju-
mu jāpieņem pārvešanai vēstuļu sūtījumi (9. p.) un laikraksti
līdz tām vietām, uz kurieni tie brauc;

2) kuģiem, kas uztur kārtēju sat.ksmi starp noteiktam vie-
tām, uz pasta pieprasījumu jāpieņem pārvadāšanai visāda veida
pasta sūtījumi; AA

3) jāatļauj novietot >uz kuģa vēstuļu kastītes sutājumu ie-
vākšanai um jādod līdz 3 kubikmetriem lielas telpas pasta lietu
novietošanai,

Kuģa īpašnieks vai vadītājs ir atbildfgs par pasta sūtīju-
miem pēc šī likuma 16. panta nosacījumiem par atbi dību.)

Iebildumu nav? Pieņemts, —17. pants.
(Latvijas lidmašīnām uz pasta pieprasījumu jāpieņem pār-

vadāšanai vēstuļu sūtījumi (9. p.) un laikrakti uz tam vietām,
uz kurieni lidmašīnas lido. Pārvadājamo sūtījumu maksimālo
svaru nosaka vienošanās ceļā starp pastu un lidmašīnu pārval-
dēm vai īpašniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 18. pants.
(Par 14. — 17. pantos 'minēto satiksmes līdzekļu lietošanu

un pasta pārvadāšanu pasts maksā atlīdzību uz vienošanās pa-
mata, slēdzot attiecīgus līgumus.)

Irbi'dumu nav? Pieņemts. — 19. pants.
(Ja neparedzētu apstākļu dēļ pasta sūtījumu pārvadāšanu

pa zemes ceļiem nav iespējams izdarīt vai iesākto pārvadāšanu
turpināt parastā kārtā ar tiem līdzekļiem, kadi _pieņemti par-
vadāša"as p "nn. tad katrai personai pret piemērotu atlīdzību
jāsniedz nepieciešamā palīdzība pasta pārvadāšanai un jādod
vajadz'gie satiksmes l.'dzekļi.

Nepieciešamos gadījumos policijai ir tiesība vajadzīgos
satiksmes līdzekļus mobilizēt.
Piezīme: Šī panta nosacījumi attiecas arī uz paste pārvešanu
pār ūdeni pārceļamās vietās.)

Iebildumu nav? Pieņemts.
«VI nodaļa.
Pasta sūtījumu apmaksa. Pastmarkas.»

Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. pants.
(Par pasta sūtījumiem (6. |p.) un īpašām operācijām' (6.

p.) ņem maksu pēc satiksmes ministra apstiprinātas takses (2.
un 3. p.).) i

Iebildumu nav? Pieņemts. — 21. pants, divos va-
riantos.

(Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas variants. No
pasta maksas (20. p.) valsts robežās ir brīvi sekojoši pasta
sūtījumi:

1) sūtījumi, kas pēc starptautiskām _konvencijam un l.gu-
miem brīvi no pasta maksas starptautiska satiksmē;

2) pasta telegrāfa un telefona pārvaldes un viņas iestā-
žu dienesta sūtījumi.
Piezīme. Bez šinī pantā minētiem sūtījumiem no pasta maksas

ir brīvi: a) valsts iestāžu un valsts autonomo uzņēmumu
sūtliumi līdz 1930. g. 1. aprīlim un b) pašvadību sutjjumi
līdz 1930. g. 1. janvārim.

(PašvaMbas kommisijas variants. No pasta maksas (20.
p.) valsts robežās ir brīvi sekojoši pasta sūtījumi:_

1) sū+ījumi, kas pēc starptautiskam konvencijām un līgu-
miem brīvi no pasta maksas starptautiskā satiksme;

2) valsts un pašvaldību iestāžu dienesta sūtījumi;
3) draudžu un garīgo pārvalžu dienesta sūtījumi.)

Vārds deputātam Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Savas frakcijas uz-

devumā atbalstu pašvaldībaskommisijas variantu un
ceru, ka arī Augstais nams atbalstīs šo lietderīgo
pašvaldības kommisijas pārlabojumu,_ saskaņa ar
kuru pašvaldību un valsts sūtījumi nebūtu jāapmaksā
pastmarkās.

Pašvaldības kommisijas variantā ir 3. punkts.
Manas frakcijas viedoklis ir tāds, ka šis punkts būtu
strīpojams. Šnī punktā iir runa par draudžu un garī-
go pārvalžu dienesta sūtījumiem. Ja šo punktu pie-
ņemtu, tad arī dažādas sektes pretendētu uz savu sū-
tījumu atbrīvošanu no 'apmaksas. Tas būtu ļoti ne-
taisni, ja labdarīgām un citām bezpeļņas organizā-
cijām, kuras, tiešām strādā iedzīvotāju labā, būtu jā-
maksā pasta izdevumi, turpret m sektes un dažādas
garīgās apvien bas no šī pastmarku nodokļa būtu pil-
nīgi atsvabinātas. Tā būtu loti liela netaisnība, tādēļ
lieku priekšā pieņemt 21. pantu pašvaldības kommi-
sijas varianta redakcijā, strīpojot 3. punktu.

Priekšsēdēāja biedrs J. Rancans: Vārds deputā-
tam Radz ņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Man ir šāds īss paziņojums. Pilsētu savienība, ap-
spriežot šolikumprojektu, vienbalsīgiatzina, ka 21.
pants būtu jāpieņem pašvaldības kommiisijas redakc'ja,
un piroti—aiz sekojošiem motīviem. Ja pieņemtu tādu
stāvokli, ka arī pašvaPdībām viņu dienesta sūtījumi
būtu 'āapiliek ar pastmarkām tad tas būtu loti netai-
sni un lielā mērā veicinātu birokrātismu. Pašvald bu
dienesta sūtījumi rodas, izpildot pastāvošos likumus
un instrukcijas, atbildot uz valsts iestāžu pieprasnu-
rniem. Dažreiz sarakstīšanās ir tik plaša, ka sastāv
no 20 un pat 30 lapām. Ja nu pašvaldībām šādi sūtī-
jumi būs jāapliek ar pastmarkām', tad pašvaldības
būs spiestas taupīt. Rezultātā tas veicinās tikai, biro-
krat' smu. Tāpēc arī pilsētu savienība vienbalsīgi lūdz
Saeimu pieņemt 21. pantu pašvafldības kommis'jas re-
dakHiā. Par draudzēm un sektēm šāds lēmums sa-
vien bā nav pieņemts, io viena dala pilsētu savienī-
bas pārstāvju atzīst, ka draudzes ir privātas organizā-
cijas, kas pastāv uz biedrību likuma pamata. Ja jau
privilēģijas dos vienai privāttiesiskai organ zācijai,
tad pirincipā tās būs jāatzīst un jādod arī citām
pr'vātārn organizācijām. Nostājoties uz principiālā
viedokļa, vairākums pilsētu savienībā ?r pret to, ka
draudzēm dod šādas tiesības.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Graniskialnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Man gribētos apstrīdēttos ie-
bildumus, kurus šeit cēla savas frakcijas vārdā Ulpes
kungs pret pašvaldības komimisijas varianta 3. punk-
tu par draudžu un garīgo valžu dienesta sūtījumu ap-
likšanu ar pasta nodokli. Mēs patiešām savā zemē
esampietiekoši tālu gājuši, lai grautu baznīcas iespai-
du un prestižu tautā. Tomēr, neskatoties uz visiem
šiem soliem, baznīcas iespaids tautā ne tik vien kā
dzīvo, bet kļūst vēl arvienu dzīvāks, un baznīca nu
reiz ir tā vietā, kas aizpilda zināmu robu dzīvē, tās
vietā neviens nav varējis līdz šimneko citu vērtīgāku
un labāku likt. Katrs zin, ka ikviens tukšums ar kaut
ko aizpildāms, un arī š: garīgā kultūra, ko dod baznī-
ca, mums nepieciešama un vajadzīga, tikpat vaja-
dz ga, kā tā kultūra, ko sniedz skola un zinātne. Ja
nu šeit nāk un mēģina šo garīgo kultūru tiešā vai ap-
linkus ceļā graut, tad v šiem, kas stāv par šokultūru,
ir jānāk un jāsaka, ka šiem nodomiem — neizdoties.
Baznīcai kalpo visām iedzīvotāju šķirām, Bazn ca ne-
šķiro iedzīvotājus pēc tādām vai citādām partijām.
Baznīcas durvis ir atvērtas visiem, tāpat baznīcas
iestādes un bazn cas sarakstīšanās šādā gadījuma
kalpo visai zemei un v sai tautai, jo tas ir sabiedrisks
iestādījums. Varbūt mūsu zemē vēl var nākt ar
tādiem priekšlikumiem,_ ar kādiem nāca Ulpes kungs.
Bet ir arī vēl citas mūsu kaimiņu zemes: tepat aiz
mūsu jūrasatrodas Zviedr ja, kur veselu septīto dalu
no pašvaCdību līdzekļiem oficiālā kārtā izlieto baznī-
cas uzturēšanai nav tā, kā tas ir pie mums, kur baznī-
ir atkarīga no kaut kādām dāvanām; tur ne tikai
pārsūta baznīcas korespondenci bez maksas,ko mes
šinī gadījumā prasām, bet dod baznīcām arī līdzekļus»
tās pabalsta. Mēs tāpat arī kreisās valdības laika_—
zem zināmu apstākļu spiediena devām šīm pašam
baznīcām, pret kurām jūspaši uzstājaties līdzekļu,,
tādu pabalstu veidā. Kāpēc jūs to darījāt? Tā tad
apstākli jūs, piespieda to darīt. Mēs negribam apmie-
rināties ar tādiem pabalstiem, mēs skatāmies uz baz-
nīcām nopietnāk, mēs redzam baznīca s lielo nozīmi
mūsu laikos,, mūsu apstākļos. Mūsu tauta grib, lai
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musu baznīcu korespondenci sūtītu tāpat kā pašval-
dību korespondenci bez kādām markām, tai mēs tādā? kārta negrautu baznīcu un mūsu tautas tikumisko
dzīvi.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam. Beildavam.

K. Beldavs (nacionālais bloks): Cienījamie depu-
tātu kungi! Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc lai
mums tagad atņemtu tiesību sūtīt vēstules kā līdz
šimjo vēstules, ko mēs sūtām, ir pa daļai — es
runāju par savu draudzi — atbildes uz dažādu valsts
iestāžu pieprasījumiem. Ar kādu tiesību un kāda ie-
mesla dēļ jūs gribat mums tagad šo tiesību atņemt?
Kur mums tik daudz jāatbild dažādām oficiālām ie-
stādēm, tur mēs, lai liekam markas virsū. Mūsu baz-
nīca jau tā ir tik daudz zaudējusi,, viņai tik daudz jau
atņemts, bet tagad jūs gribat atņemt airī šo tiesību.
Kā lai mēs to saprotam? Es lūdzu to nedarīt!

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu vairāk
neviens nevēlas? Debates par 21. pantu izbeigtas.

Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu:
«21. panta pašvaldības kommisijas variantā strīpot 3. pun-

ktu. »
Lūdzu referentu atsauksmi par šo priekšlikumu.
Referents J. Birznieks: Pašvaldības kommisijā

arī pacēlās balsis, kad bija runa par trešo punktu, ka
to vajadzētu strīpot. Bija pat priekšlikums par šo
trešo punktu nemaz nebalsot. Bet pēc garākām pār-
runām kommisijā atzina, ka draudzēm un garīgām
pārvaldēm arī dodamas tiesības dienesta sūtījumus
nosūtīt par brīvu, tāpat kā valstsun pašvaldības sūtī-
jumus. Debatēs arī noskaidrojās, ka šī sarakstīša-
nās pai lielākai daļaināk par labu tikai dažādiem trūcī-
go iedzīvotāju slāņiem un ka pa lielākai tiesai šie sūtī-
jumi ir atbildes, uz valsts un pašvaldības rakstiem.
Draudzēm ienāk ļoti daudz pieprasījumu pēc ģimenes
stāvokļa apliecinājumiem, pieprasījumi pēc kristības
zīmēm u. 1.1. Ja nu šī atvieglojuma pasta sūtījumiem
nebūs,, tad tas nenāks vis par ļaunu pašām draudzēm,
bet ciestu atbildes saņēmēji, ciestu tie, kuriem vaja-
dzīgas nepieciešamās ziņas pases izņemšanai -u. 1.1.,
joprotama lieta, šīs ziņas viņiem par brīvu neizsūtīs,
iekams; nebūs saņemtivajadzīgie 15 vai 30 santimi.
Tāpēc es nedomāju, ka tas nāktu par labu pašām
draudzēm vai atsevišķām personām, bet nāks par la-
bu plašākai sabiedrībai un visiem tiem,kam ir vaja-
dzīgi kādi dokumenti savas personības apliecināša-
nai, jo mūsu dzimtsarakstu nodaļas ir sākušas savu
darbību tikai nes.en atpakaļ un tāpēc tagad pēc ziņām
jāgriežasgalvenā kārtā pie mācītājiem. Varbūt pēc
kādiem 10 gadiem šīs tiesības mēs varēsim ņemt, bet
pašreiz, pēc pašvaldības kommisijas ieskata, drau-
dzēm un garīgāmpārvaldēm ir dodamas tiesības die-
nesta sūtījumus sūtīt par brīvu. Ja kāds gribētu do-
māt, ka šo noteikumu varētu izlietot personīgas ko-
respondences pārsūtīšanai, tad nav jāaizmirst, ka ši-
nī likumā ir paredzēts ļoti bargs 'sods par šī likuma
pārkāpšanu un laikam gan kādu 15 vai 30 santīmu
dēļ neviens negribēs saņemt pārmācības namu vai
3000—4000 reižu lielāku sodu. Tāpēc es pašvaldības
kommisijasvārdā izteicos pret iesniegto pārlabojumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Otrs refe-
rents atsakās no vārda. — Balsošanas kārtība būs
šāda: vispirms likšu uz balsošanu deputāta Ulpes
iesniegto pārlabojumu pašvaldības kommisijas vari-
antā; pēc tam — pašvaldības kommisijas variantu
vai nu pārlabotā veidā, vai kommis'jas redakcijā. Ja
pašvaldībaskommisijas variantu — vai nu pārlabotā
veidā, vai kommisijas redakcijā — pieņems, atkritīs,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas variants; ja
pašvaldības kommisijas variantu noraidīs, vispirms

likšu uz balsošanu tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijas variantu un pēc tam — šī varianta piezīmi.
Lieku uz balsošanu deputāta Ulpes priekšlikumu —

strīpot pašvaldībaskommisiias varianta 3. punktu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir Pret to. Beidzot
lūdzu pacellties tos,kas atturas. Tādu nav. Balsoša-
nas iznākums: par deputāta Ulpes priekšlikumu no-
dotas 30 bals *s, pret — 47 balsis. Priekšlikums no-
raidīts. — Lieku uz balsošanu pašvaldbas kommisi-
jas variantu kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pašvaldībaskommisijas variantapie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 5 atturoties,
pašvaldības kommisijas variants pieņemts; tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijas variants atkrīt. ?—
22. pants.

(Pasta maksas samaksu (20. p.) var apzīmēt ar pastmar-
kām vai ar apmaksas aparāta spiedogiem, vai arī var šo maksu
samaksāt skaidrā naudā, skatoties pēc tam, kādu samaksas kār-
tību katra veida sūtījumiem un operācijām nosaka pasta pār-
valde.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. pants.
(Vienīgi pastam ir tiesība izgatavot un izlaist pastmarkas,

pastkartes ar markām un citas pasta vērtszīmes.
Izņemot agrāko izlaidumu vērtszīmes no apgrozības, ter-

miņus nosaka pasts.) i
Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. pants.
(Pārdotās pasta vērtszīmes pasts atpakaļ neņem un pret

citādu vērtību markām vai citām vērtībām neapmaina.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 25. pants, i
(Pastam ir tiesība lietot attiecīgus samaksas aparāta spie-

dogus.)
Iebildumu nav? Pieņemts, i— 26. pants.
(Ar pasta atļauiju pasta maksas atzīmēšanai var lietot

samaksas aparātus, kādus nosaka pasts.)
Iebildumu nav? Pieņemts. —
«VII nodaļa.
Pasta sūtījumi uz armiju un no armijas.»

? . Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. pants.
(Miera laikā visāda veida pasta sūtījumi, kas adresēti kara-

vīriem, kā arī karavīru pasta sūtījumi, jāsamaksā pēc spēkā
esošās pasta takses.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 28. pants.
(Kara laikā dažus sūtījumu veidus uz armiju un no armi-

jas var atsvabināt no pasta maksas, par ko pasts vienojas ar
kara ministri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —
«VIII nodala.
Pasta maksas iztrūkumi.»
Iebildumu nav? Pieņemts. — 29. pants.
(Visāda veida pasta sūtījumu maksas iztrūkumi, kas nav

?samaksāti sūtījumu pastā nododot, kā ari sevišķas pasta mak-
sas, ar _ko sūtījums pēc sava veida, satura, sūtīšanas gaitas vai
noslēgtām starptautiskām konvencijām apgrūtināts, jāsamaksā
sūtītājām vāi adresātam, sūtījumu saņemot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 30. pants.
(Atteikšanās no 29. pantā minēto maksu samaksas, dod pa-

stam tiesību sūtījumu aizturēt.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 31. pants.
(Sūdzības par sūtījumu apgrūtināšanu ar 219. pantā minē-

tam maksām' galīgi izlemj satiksmes ministris.)
Iebildumu nav? Pieņemts. —
«IX nodaļa.
Sūtītāja rīcības tiesības.»
Iebildumu nav? Pieņemts. — 32. pants.
(Sūtītājam ir tiesība prasīt izziņas par viņa sūtījumu,

atprasīt sūtījumu <vai uzdot to izsniegt citai personai ne kā
adresē norādīts, izņemot gadījumus, kad likums vai starptauti-
skas konvencijas vai nolīgumi nosaka citādu rīcības kārtību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 33. pants.
(Bez tam (32. p.) izziņas vēl izsniedz:
1) valsts un pašvaldību iestādēm un amatpersonām par

viņiem padoto iestāžu un amatpersonu dienesta sūtījumiem;

2*
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2) muitas iestādēm par sūtījumiem ar muitojamu saturu,
vajadz.bas gadījumos uzrādot ari pašus sūtījumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —
«X nodaļa.
Pasta sūtījumu izsniegšana, secināšana' atpakaļsutīšana

un glabāšana.»
Iebildumu nav ? Pieņemts. — 34. pants.
(Pasta sūtījumus izsniedz adresātiem vai viņa pilnvarotai

personai, izņemot gadījumus, kad likums nosaka citādu rīcības
kārtību. )

P
iebildumu nav? Pieņemts. — 35. pants.
(Likumīgi izšūdināto maksātnespējīgo (bankrotējušo)

fizisko un juridisko personu pasta sūt.jumus, ja tos pieprasa,
izdot attiec.gai konkursa valdei vai kuratoriem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 36. pants.
(Apcietināto personu pasta sūtījumus, ja tie adresēti uz

apcietinājuma vietu, pasts izdod apcietinājuma vietas priekš-
niecībai vai viņas pilnvarotai personai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 37. pants.
(Mazgadīgo personu pasta sūtījumos izsniedz viņu vecā-

kiem vai aizbildņiem.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 38. pants.

»
(Sūtījumus, kuru adresāts miris, pasts izdod mirušā liku-

mīgiem mantiniekiem tikai ar sūtītāja piekrišanu. Pretējā ga-
dījumā ar tādiem sūtījumiem rīkojas kā ar adresātam neizsnieg-
tiem.

Par sūtītāja piekrišanu jārūpējas sūtījuma saņēmējam.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 39. pants.
(Pasta sūtījumu izsniegšanas paātrināšanai pastam ir tie-

sība, neizprasot iepriekšēju atsauksmi un neatkarīgi no papild-
maksas '(29. p.), secināt vai sūtīt atpakaļ tādus sūtījumus, kurus
pēc uzdotas adreses nevar izsniegt un par kuriem ne no sū-
tītāja, ne arī no saņēmēja nav dabūti sevišķi aizrādījumi.)

Iebildumu nav? i Pieņemts. — 40. pants.
(Sūtījumus, kurus nav iespējams izsniegt ne adresātam,

ne arī sūtītājam, vietējās pasta iestādes uzglabā vienu mēnesi
un pēc tam nodod glabāšanai centrālām iestādēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 41. pants.
(Ar neizsniegtiem un glabāšanai nodotiem sūtījumiem

(40. p.) jārīkojas pēc satiksmes ministra apstiprinātiem no-
teikumiem.

Ar tādiem neizsniegtiem ārzemes sūtījumiem, kuros ir
muitajamj priekšmeti un kuri pie tam nav jāsūta atpakaļ uz
ārzemēm, jārīkojas pēc satiksmes un finanču ministru apstipri-
nātiem noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —
«XI nodaļa. .
Atbildība par pastā nodotiem sūtījumiem.»
Iebildumunav? Pieņemts. — 42. pants.
(Pasts materiāli atbi'd tikai par tāda veida sūtījumiem,

par kuriem bez citām pasta maksām' .ņem ierakstīšanas vai ap-
drošināšanas maksu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 43. pants.
Tiesība uz atlīdzību piekrīt sūtītājam. Savas tiesības tas

var nodot adresātam vai pilnvarotai personai.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 44. pants.
(Pasts atbild par 43. pantā minēto sūtījumu nozaudēšanu,

viņu satura bojājumu vai iztrūkumu, summu nepareizu izmaksu,
nepareizu iekasēšanu un neiekasēšanu.
Piezīme. Par ierakstītu sūtījumu satura bojājumu vai iztrū-

kumu pasts neatbild.) I
Iebildumu nav? Pieņemts. — 45. pants.
(Pasts neatbild, ja sūtījuma nozaudēšanai, satura bojāju-

mam vai iztrūkumam, nepareizai iemaksai, nepareizai iekasē-
šanai vai neiekasēšamai bijusi pat cēloni nepārvarama vara
(force majeure), nosūtāmā priekšmeta sevišķas īpašības, sūtī-
tajā vaina, vai ja sūtījuma izsniegšanas dokumenti iznīcināti
ugunsgrēka.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 46. pants.
(Ja izrādās, ka sūtītājs ļaunprātīgā nolūkā uzdevis sūtī-

juma vērtību augstāku par patieso, tad pasts neatbild par ap-
drošināta sūtījuma nozaudēšanu vai zaudējumiem, kas caur to
cēlušies.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 47. pants.
(Pasts neatbild par satura iztrūkumu vai bojājumu tādos

vērtssūtījumos, kas nodoti pastā slēgtā veidā, kuru saturs pie-

ņemot nav pārbaudīts, zīmogi un iesairojums izdodot ir kār-
tībā un svars tāds pats, kā atzīmēts, sūtījumu pieņemot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 48. pants.
(Pasts neatbi'd par sūtījumiem pēc to izsniegšanas adre-

sātam vai viņa pilnvarotam.)
Iebildumu nav? Pieņemts,. — 49. pants.
(Pasts neatbild par netiešiem zaudējumiem, kas _ sūtītājam

vai saņēmējam cēlušies sakarā ar sūtījuma nozaudēšanu, ta
satura bojājumu, iztrūkumu vai nosebošanos ceļā.)

lebldumu nav? Pieņemts. — 50. pants.
(Par nozaudētu iekšzemes ierakstītu sūtījumu, neatkarīgi

no satura un svara, pasts izmaksā atlīdzību simtkārtīgas Ie-
rakstīšanas maksas apmērā.)

Iebildumu nav ? Pieņemts. — 51. pants.
(Atlīdzība par nozaudētu apdrošinātu sūtījumu, tā_ satura

bojājumu vai iztrūkumu nevar pārsniegt sūtījuma bojāta vai
iztrūkstošā satura atjaunošanas izdevumus vai pasta pieņemto
apdrošināšanas vērtību.

Atlīdz.'bas summu aprēķina pēc nozaudēto vai bojāto
priekšmetu patiesās vērt;bas vai patiesiem zaudējumiem; ap-
rēķinam par pamatu tiem pēc cenu rādītāja tāda paša labuma
un izgatavoijuma priekšmetu vērtību tanī vieta un laika, kur
priekšmets pieņemts nosūtīšanai; jacenu rādītāja nav, tad zau-
dējumus aprēķina pēc sūt.jumu satura saraksta vai citiem ne-
apšaubāmiem pierādījumiem.

Par tādu priekšmetu nozaudēšanu, kuri, kaut gan ir bijuši
sūtījumā, bet viņu vērtība nav uzdota, pasts atlīdzību ne-
maksā. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 52. pants.
(Par nozaudētām pārvedumu un pēcmaksas summām at-

līdzību izmaksā šo summu pilnā apmērā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 53. pants.
(Par nozaudētiem sūtījumiem ar uzliktu pēcmaksu atlīdzī-

bu izmaksā tādā apmērā, kā par tāda paša veida sūtījumiem
bez uzliktas pēcmaksas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 54. pants.
(Atlīdzību izmaksā tikai tad, ja atlīdzības prasība iesniegta

pastam viena gada laikā, neieskaitot sūtījuma vai uzdevuma
nodošanas dienu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 55. pants.
(Par nozaudētiem ierakstītiem sūtījumiem, vērtsvēstulēm,

vērtspakām un sūtījumiem ar uzliktu pēcmaksu atlīdzību iz-
maksā bez procentiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 56. pants.
(Par nozaudētiem,, nepareizi vai neīstam saņēmējam iz-

maksātiem pārvedumiem atlīdzību izmaksā tiešo zaudējumu
pinos apmēros vai arī par līdzīgu summu nosūta jaunu bez-
maksas pārvedumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 57. pants.
(Sūtītājs desmit gadu laikā patur tiesības uz neizmaksā-

tām pārvedumu un iekasētām pēcmaksas summām, vērtsvēstuļu
un paku saturu vai no tā satura pārdošanas ieņemto naudu.
Pēc šī termiņa notecēšanas minētās summas un sūtījuma nepār-
dotais saturs pāriet valsts īpašumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 58. pants.
(Ja par sūtījuma piederību rodas strīds starp vairākām

personām,, tad atlīdzību izmaksā tikai pēc tiesas sprieduma
spēkā stāšanās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 59. pants.
(Atlīdzību par ārzemes sūtījumiem izmaksā saskaņā ar

noslēgtiem starptautiskiem nolīgumiem un konvencijām.)
Iebildumu nav? Pieņemts. —
«XII nodaļa.
Sodi par Mkuma pārkāpšanu.»
leblaumu nav? Pieņemts. — 60. pants.
(Lietas par šā likuma pārkāpšanu pasts izšķir patstāvīgi

tādos gadījumos, kad uzliekams naudas sods vai izdarāma sū-
tījuma vai tā daļas konfiskācija.

Ja pēc pārkāpuma dabas vainīgam draud arests vai cits
bargāks sods, tad lietu izšķir attiecīga tiesu iestāde.

Kā vienā, tā otrā gadījumā izziņu izdara pasts vai uzdod
to izdarīt policijai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 61. pants.
(Izziņas par pastu darbinieku dienesta noziedzīgiem noda-

rījumiem izdara viņu priekšniecība. Ja nodarījumiem ir krimi-
nāls raksturs

Ivainīgos
nodod attiecīgām tiesu iestādēm, bet ja
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nodmī;umi ir disciplinētas dabas, tad tos izšķir pasta iestā-
des.;

Iebildumu nav? Pieņemts. — 62. pants.
(Pusi no pasta iestāžu uz'iktās soda naudas par sūtījumu

saturu un iesaii,ošanas noteikumu, pārkāpšanu vai no konfiscē-
to priekšmetu pārdošanā ieņemtās summas ieskaita valsts ie-
nākumos, vienu ceturto daļu izdod pārkāpuma atradējam, un
vienu ceturto daļu izmaksā tiem pasta darbiniekiem, kuri pār-
baudījuši attiecīgā sūtījuma saturu,'par atrasto sastādījuši aktu,
piedzinuši soda naudu un sūtījumu izsnieguši.

Piedzītās zaudējumu summas jāizlieto nodarīto zaudējumu
segšanai.

Ja sūtījums nav apķīlājams, tad to aiztur līdz soda sa-
maksai.)

Iebildumu nav? Pieņemts,. — 63. pants.
(Ar konfiscētiem sūtījumiem vai priekšmetiem pasts rīko-

jas kā ar neizsniegtiem sūtījumiem, bet naudu par pārdotiem
konfiscētiem priekšmetiem sūtītājam neizsniedz.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 64. pants.
(Par nepareizu vērtības uzdošanu, ar nolūku saņemt aug-

stāku atlīdzību, vainīgos soda pēc sodu likumiem.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 65. pants.
(Ja sūtījumā ies'ikti priekšmeti, kuru nosūtīšana aizliegta,

tad aizliegto sūtījuma daļu pasts konfiscē.
Sūtījumus, kuri kaut gan satur pārsūtīšanai pielaistus

priekšmetus, bet kuru iesaiņošana izdarīta neievērojot notei-
kumus par tādu priekšmetu pārsūtīšanu, konfiscē pilnīgi.)'

Iebildumu nav? Pieņemts. — 66. pants.
(Ja ar 64. un 65. pantā minēto priekšmetu nosūtišanu pa-

stam cē'ušies zaudējumi, tad tie jāatlīdzina sūtītājam.)
Iebildumu nav ? Pieņemts. — 67. pants.
(Ja sūtījumos, kurus nosūta pēc takses, zemākas par;

vēstuļu taksi, atrod paslēptu tekošu sarakstīšanos, saņēmējam
vai sūtītājam jāsamaksā četrkārtīga maksa pēc vēstuļu takses
un paslēptās sarakstīšanās svara.

Krusta lentes sūtījumos par paslēptu sarakstīšanos skaita
tādu, !<as rakstīta uz atsevišķa papīra vai pastkartes.

Ja sarakstīšanās izdarīta uz krusta lentes sūtījuma satura
vai aploksnes, tad visu sūtījumu uzskata kā vēstu'i, un ņem
piemaksu pēc sūtījuma svara, kā par piemaksas vēstuli.),

Iebildumu nav? Pieņemts. — 68. pants.
(No slepeni neatļautā veidā pārsūtītās Latvijas naudas

pasts konfiscē vienu ceturto daļu no pārsūtītās summas.
Ja par naudas saturu ir atzīmēts uz sūtījuma ap'nes

un sūtījums tikai nav nodots pastā kā naudas sūtījums, tad
saturu nekonfiscē, bet no saņēmēja piedzen iztrūkstošo nosūtī-
šanas un apdrošināšanas maksu pēc takses divkāršā apmērā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 69. pants.
(Ja bezmaksas (21. p.) vai pēc takses apmaksātā valsts

vai pašvaldības dienesta sūtījumā starp dienesta rakstiem, kuri
atzīmēti uz aploksnes atrod tekošu privātu sarakstīšanos, —
no vainīgā piedzen soda naudu desmitkāirtējās svara maksas
apmērā, kā arī divkāršu maksu par nosūtīšanu; bez tam par
gadījumu paziņo vainagā priekšniecībai.

Šos sodus uzliek pasts.
Ja sūtījumā nav ielikti uz aploksnes apzīmētie dienesta

raksti, bet tikai privāta sarakstīšanās, tad visu sūtījumu uzska-
ta par' privātu sarakstīšanos un pasts to kopā ar aploksni no-
dod tiesu iestādēm vainīgā saukšanai pie krimināfās atbildī-
bas.)

Ieb ldumu nav? Pieņemts. — 70. pants.
(Par nodarbošanos peļņas vai citos nolūkos (11. p.) ar

vēstuļu sūtījumu (9. p.) ievākšanu, nosūtīšanu viai piegādāšanu,
vainīgās personas sodāmas ar naudas sodu līdz SCO utiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 71. pants.
(Ja kāda persona, vai firma, kas dzīvo vai uzturas Latvijā,

izved uz ārzemēm bez Latvijas pasta iestāžu starpniecības vai-
rumā vēstuļu sūtījumus (9. p.) ar nolūku tos nodot ārzemes
pasta iestādēm vai izdalt adresātiem (12. p.), tad pasts uzliek
vainīgam naudas sodu līdz 500 latiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 72. pants.

(Ja pasta un telegrāfa, dzelzceļu vai koncesonētu sa-
tiksmes līdzekļu iestāžu darbinieks, braucot dienesta vai pri-
vātas darīšanas, pieņēmis pārvadāšanai arī vēstuļu sūtījumus
(9. p.), tad pirmo_ reizi _ viņam uzliek administratīvu sodu un
par neLkumīigi pārvadātiem sūtījumiem piedzen maksu pēc
takses.

Pārkāpumu_ atkārtojot, piedzen maksu pēc takses par ne-
likumīgi pārvadātiem sūtījumiem un uzliek naudas sodu līdz
5O0 latiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 73. pants.
_ (Ja kāda persona lieto pasta ģerboni — pasta taures

notelu — kā zīmi vai izliek vispārredzamākā vietā savu vēstuļu
vākšanai vai citam vajadzībām kastīti, kura pēc lieluma, veida
un krasas līdzīga pasta kastītei, un ja uz pasta pieprasījumu
tādu priekšmetu lietošanu neizbeidz, — pasts vainīgo nodod
tiesu iestādēm saukšanai pie atbildības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 74. pants.
_(Ja, pārvadājot pastu pa zemes, ūdens vai gaisa ceļiem,

privāta pasta pārvadātajā vainas dēļ ir cēlušies pastam zaudē-
jumi, tad pasts šos zaudējumus uzliek vainīgam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 75. pants.
(Ja kāda persona liedzas sniegt pastam 19. pantā pare-

dzētos gadījumos vajadzīgo palīdzību, — pastam ir tiesība
uzlikt vainīgam naudas sodu līdz 100 latiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 76. pants.
(Ja kāda persona pienācīgi brīdināta, nedod pasta vedē-

jam ceļu, aizkavējot pasta piegādāšanu, tad pastam ir tiesība
uzlikt vainīgam naudas sodu īdz 100 latiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 77. pants.
(Ar sūdzībām par naudas sodu vai nepareizu atlīdzības

summu uz'likšanu administratīvā kārtā attiecīgām personām
jāgriežas pie "satiksmes ministra 14 dienu laikā pēc lēmuma
saņemšanas.)

Ieb ldumu nav? Pieņemts. — 78. pants.
(Par ārzemes pasta vērtszīmju, pasta zīmogu, spiedogu un

citu apzīmējumu viltošanu vai viņu ļaunprātīgu izmantošanu un
izplatīšanu vainīgos soda tāpat kā par iekšzemes pasta vērts-
zīmju, zīmogu, spiedogu un citu pasta oficiālu zīmējumu vilto-
šanu, ļaunprātīgu izmantošanu un izplatīšanu.)

Iebildumu inav? Pieņemts. —
«XIII nodaļa.
Maksājumu piedzīšana.»
Iebildumu nav? Pieņemts. — 79. pants.
(Ja _ pasta uzlikto soda vai zaudējumu atlīdzības naudu

nav iespējams piedzīt pastam pašam, tad uz viņa pieprasījumu
po'icija to piedzen valsts neapstrīdamu prasību piedzīšanas kār-
tībā.

Tāpat jārīkojas arī gadījumos, kad. sūtījumus vai vērtības
izsniedzot, a'z pārskatīšanās vai kļūdas uz sūtīumu gulstošie
maksājumi nav iekasēti vai mazāk iekasēti vai pārveduma sum-
ma izmaksāta lielāka par patiesi izmaksājamo summu, vai pār-
vedums izmaksāts ne tai personai, kam tas adresēts.

Ja prasību nevar pierādīt ar dokumentiem, lietu izšķir
tiesu iestādes.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Likuma noslēgu-
ma teksts.

(—Ar šo likumu atcelti: 1) bij. Krievijas likumu kopoju-
ma XII sējuma 1. d. 1. — 177., 257. — 276. panti un pielikums
pie 50. panta; 2) bij. Krievijas pag. vaid. 1917. g. 15. jūlija no-
teikumi par bezmaksas pasta sūtījumu ierobežojumiem (Kriev,
lik. kr. Nr. 1670.); 3) kriminālprocesa likumu (19'2>6. g. izd.)
1047. panta pielikuma III daļa.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Lieku uz balsoša-
nu likumu 2. lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījumā v sumā.
Tādu nav. Kas atturas? 4 atturoties, likums 2. lasī-
juma visumapieņemts. — 3. lasījums būs 11.februārī,
— Līdz ar to šīs sēdes dienas kārtība izsmelta. —
Nākošā sēde būs 28. janvārī pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst, 8.07 vakarā.)
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V sesijas 2. sēde 1930. gada 28. janvārī.
(Atklāta pīkst. 5.07 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. I -' H

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojums; pārgrozījumi Ministru kabi-

neta iekārtā, 3. lasījums; papildinājumi likuma par
pavalstniecību, 3. lasījums; pārgrozījumi preses li-
kumā; papildinājums sodu likumos; likums par Rī-
gas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļa būvi;Jikums
par Rugaju-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļa būviļ li-
kums par Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas_ būvi;
pilsētu pašvaldības likums. — Pie dienas kartības
vārdu neviens nevēlas? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Deputāts P. Ulpe lūdz piešķirt viņam atvaļinā-
jumu no š. g. 24. līdz 31. janvārim. Prezidijs at-
balsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam ir kādi
iebildumi? Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts.—
Tālāk deputāts J. Rullītis lūdz atvaļinājumu veselī-
bas uzlabošanai no š. g. 26. janvāra līdz 7. febru-
ārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Augstajam na-
mam iebildumu nav? Arī šis atvaļinājums piešķirts.

Deputāts St. Ivbulis liek priekšā no kristīgo
zemnieku frakcijas juridiskā kommisijā deputāta A.
Pastora vietā ievēlēt deputātu A. Rancanu. Vai
būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav. Šī pārmaiņa
pieņemta. — Nacionālā bloka vārdā deputāts G.
Reinhards liek priekšā pašvaldības kommisijā de-
putāta J. Kullīša vietā ievēlēt deputātu K. Beldavu.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Deputāts <K. Lo-
renes sociāldemokrātu frakcijas vārdā liek priekša
tirdzniecības un rūpniecības kommisijā deputāta R.
Bīlmaņa vietā ievēlēt deputātu N. Maizeli. Iebildu-
mu nav? Arī šis priekšlikums pieņemts. r

Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas priekš-
sēdētājs V. Vestermanis liek priekšā

pārgrozījumus kreditlikumos nodot arī tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai apspriešanai.

Šie pārgrozījumi savā laikā nodoti finanču kom-
misijai. Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšliku-
mu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Tālāk tas
pašas kommisijas priekšsēdētājs liek priekšā

noteikumus par likumu kopojumu X sējuma I daļas 2139.
panta papildināšanu ar 4. piezīmi nodot arī tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai apspriešanai.

Šie noteikumi savā laikā nodoti finanču un ju-
ridiskai kommisijam. Vai būtu kādi iebildumi pret
to nodošanu arī tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijai? Iebildumu nav. Minētie noteikumi nodoti
arī tirdzniecības un rūpniecības komurisijai.

Deputāti A. Vecķalns, J. Višņa u. c. pagājušā
sēdē iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru-no-
lasīt, i

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj: uzdot sociālās likumdošanas komrni-

sijai skatīt cauri likumprojektu par algotu "darbinieku nodro-
šināšanu pret bezdarbu mēneša laikā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veokalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā-
tu frakcija atkārtoti ir iesniegusi priekšlikumus li-
kumprojektu par strādnieku apdrošināšanupret bez-
darbu virzīt uz priekšu. Līdz šim tas tomēr nav
darīts. Koalicija apzināti sabotē šo likumu, trau-
cē darbu, neļaujot šim. likumam nākt plenārsēdes
dienas kārtībā.

Stāvoklis mūsu valstī — pilsētās un arī uz lau-
kiem — ir ārkārtīgi grūts. Bezdarbs ir stipri liels,
un, ievērojot to, ka nav nokārtotas attiecības, nav
paredzēts, cik un ko bezdarba gadījumā bez darba
palikušie strādnieki un strādnieces varēs saņemt,
stāvoklis ir pilnīgi neciešams. Pašreiz Latvijā ir
reģistrēti ap 14.000 bezdarbnieku. Šā gada 15. jan-
vārī bija 13.943 bezdarbnieki. No visa šī skaita
darbos novietoti tikai 5719 strādnieki. Tā tad ir

1
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nodarbināta drusku vairāk kā viena trešā daļa, bet
gandrīz divas trešdaļas stāv dīkā.

Vi'slaunākais_ stāvoklis ir tiem bezdarbniekiem,
kuri nevar iekļūt sabiedriskos darbos. Ja varbūt
šogad nodarbināto bezdarbnieku skaits ir samērā
lielāks neka iepriekšējos gados, tad tomēr bezdarb-
nieku stāvoklis ir daudz grūtāks un kļūmīgāks nekā
iepriekšējos gados, jo Celmiņa kunga valdība ir lē-
musi neizsniegt bezdarbniekiem nekādus pabalstus.
Ta tad tie 8200 dīka esošo bezdarbnieku nekādus
pabalstus nesaņems. Protams, ka tādā gadījumā
viņiem arī nekādi nav iespējams vilkt savu dzīvību.

Iepriekšējos gados vēl viscaur nebija iekārtotas
maiņas. Šogad ir likts priekšā visām tām pašval-
dībām, kuras saņem kādus valsts pabalstus vai aiz-
devumus, realizēt maiņu sistēmu. Tā bezdarbnieks
tiek nodarbināts sabiedriskos darbos tikai divas ne-
dēļas, pectam viņu apmaina, un viņš pāriet atkal
darba birža ka dīka esošs bezdarbnieks, bet darba
biržas sūta sabiedriskos darbos citus bezdarbnie-
kus. Atalgojums, ko_ maksā sabiedriskos darbos,
nav_ pietiekošs, lai pēc divu nedēļu nostrādāšanas
varētu dzīvot kādu mēnesi vai pat visu ziemu bez
darba. Nav taču ne mazākās cerības, ka atlaistā
maiņa atkal varēs atgriezties darbā.

Rīgā pašreiz ir ap 2000 reģistrētu bezdarbnie-
ku — Rīgā 1800 un Bolderājā 200 —, no kuriem ap
700 novietoti valsts darbos un kāds 1100 Rīgas pil-
sētas sarīkotos sabiedriskos darbos. Tā tad no-
darbināti ir apmēram tikai kādi 45%, bet pārējie
55% stāv dīkā un bez jebkādiem pabalstiem. Lie-
pājā pašreiz skaitās 1670 reģistrēto bezdarbnieku,Kuriem siraaa iKaai

Līdz šim Saeimas plenārsēdē nav bijis vairāku-
ma šī likuma virzīšanai uz priekšu. Turpmāk šāds
stāvoklis ir neciešams. Nesen atpakaļ Rīgas bez-
darbnieki sarīkoja demonstrācijas gājienu, pie kam
viena no viņu galvenam prasībām bija — izdot li-
kumu par strādnieku apdrošināšanu bezdarba gadī-
jumos. Valdības pārstāvji neatrada par iespējamu
uzklausīt šo demonstrantu delegāciju. Presē bija
z nots, ka tautas labklājības ministris un Celmiņa
kungs, negribēdami uzklausīties izsalkušo cilvēku
prasības un saņemt viņu iesniegumus, atstājuši Rī-
gu. Tā ir nekorrekta un nepiedodama rīcība. Pro-
tams, vainīgi šinī nosodījamā rīcībā ir arī tie kun-
gi, kas atbalsta šo izsalkušo strādnieku sūdzību un
prasību neievērošanu. Redzēsim, kā šodien izturē-
sies šinī jautājumā tie deputātu kungi, kas kādreiz
no šis katedras, tāpat arī no savām (kancelēm lielā
patosa ir aizrādījuši, ka viņi aizstāvot trūcīgo strād-
nieku intereses. Redzēsim, kā viņi šodien izturē-
sies šinī jautājumā.

Man vēlreiz deputātu kungiem jāatgādina, ka
stāvoklis ir traģisks. Tikai viena trešā daļa bez
darba palikušo novietoti sabiedriskos darbos. Pārē-
jās divas trešdaļas, t. i. vairāk kā 8000 cilvēku no
bezdarbnieku kopskaita tanīs pilsētās, kur ir noti-
kusi reģistrācija,Jr bez darba. Bez tam nav jāaiz-
mirst, ka reģistrācija ir notikusi ne visās mūsu pil-
sētas, nerunājot nemaz jau par laukiem. Tā tad
šo dīka esošo darba roku skaits tālu pārsniedz tos
8000 cilvēku, to skaitli, ko uzrāda oficiālie dati. Un
šodīkā esošostāvoklis ir traģisks. Mātes ar bērniem,
kurām nav ne maizes, ne naudas,ko samaksāt īri,

no ouu un ganarīz tikpat aauuz
atrodas bez darba dīkā. Daudz ļaunāks stāvoklis
ir jau Jelgavā, kur no 1320 bezdarbniekiem strādā
705, kamēr dīkā atrodas 617. Tā tad vairāk kā
puse ir tādu, kuriem nevar dot darba sabiedriskos
darbos un netiek izsniegts arī pabalsts. Daugavpilī
reģistrēto bezdarbnieku ir 1343. No tiem strādā
kādi 523, bet bez darba 15. janvārī bija 820. Tā tad
arī šeit vairāk kā puse, gandrīz 2/3 bezdarbnieku
dzīvo bez pabalstiem'.

Līdz šJm laikam valdība nav nekā darījusi. Val-
dība nav izsniegusi pabalstus nedz īres naudas vei-
dā, nedz naturālijās. Lai gan pagājušo reizi, kad
sociāldemokrātu frakcija lika priekšā šo likumu pa-
steidzināt un arī iesniedza- attiecīgu priekšlikumu,
tautas labklājības ministris no šīskatedras paziņo-
ja, ka pēc iepriekšējo gadu parauga īres naudas to-
mēr tikšot bezdarbniekiem maksātas un tādi viņu
stāvoklis mīkstināts, tomēr izrādās, ka ministra
kungs Saeimu ir maldinājis, jovēl līdz šai dienai_—
es to vēlreiz uzsveru — naudas pabalsti īres paradu
nokārtošanai nekur nav izsniegti.

Ja šā likuma apspriešanu novilcinās un to ne-
pieņems arī šoziems tad šoziem un arī nākošā gadā
bezdarbnieku grūtais stāvoklis kļūs pavisam necie-
šams, mūsu strādnieki arī turpmāk būs pilnīgi bez-
izejas stāvoklī. Saeimai jāieņem noteikts stāvoklis
šinī jautājumā un jāpasaka, ko viņa grib darīt mušu
bezdarbnieku grūta stāvokļa uzlabošanai. Tas ne-
pieciešami vajadzīgs, lai bez darba palikušie strād-
nieki zinātu, kāds liktenis viņus gaida. Pašreizējos
apstākļos — kamēr nav pieņemts šis likums — ir
iespējamas visādas atrunāšanās. Vienalga, vai bez-
darbnieku delegācijas ierodas pie ministru kungiem,
vai arī kāda organizācija jauta par bezdarbnieku
grūtā stāvokļa uzlabošanu, vienmēr atsaucas uz to,
ka Saeimā guļot likums, un iekams tasneesot pie-
ņemts, valdībai neesot iespējams neko jūtamāku da-
rīt, jo neesot pietiekoši līdzekļu bezdarba apkaro-
šanai. Atrunāšanās, ir notikusi vairākkārtīgi.

i

tiek izliktas uz ielas. Ir jau bijusi gadījumi,kad ģi-
menes ir pārnakšņojušasmalkas kambarīšos. Ja arī
šoreiz to kungu — Beldava un pārējo kungu rokas
pacelsies pret šā izsalkušiem cilvēkiem nepiecie-
šamā likuma izdošanu, tad tas būs ļoti neglīts pa-
ņēmiens iepretim tam stāvoklim, kādā atrodas paš-
reiz bez darba palikušie. Apakškommisijās šis li-
kumprojekts ir jau izskatīts. Atliek tikai plenārai
sēdei uzdot, lai sociālās likumdošanas kommisijas
plenārā sēde vairāk strādātu, šo likumu apspriestu
un tad to pieņemtu. Tad būtu rasta zināma skai-
drība būtu noskaidrots, kam ir tiesības dabūt pa-
balstus un kas būtu pārvietojami sociālā apgādē.
Tad bezdarbniekus nevarētu maldināt, kā tagad mi-
nistru kungi praktizē. Tagad viņi atkārtoti izvairās
un saka, ka neko nevarot darīt bez vajadzīgo liku-
mu pieņemšanas.Bet mēs zinām,ka ir rasti līdzekļi
daudz un dažādām vajadzībām, bet tiklīdz atduras
uz strādnieku jautājumiem,tiklīdz jāapkarobezdarbs,
valdībai līdzekļu nav, jo viņai nav gribas kaut ko
darīt nelaimīgo bezdarbnieku labā. Mēs domājam,
ka viena mēneša laikā ir iespējams izstrādāt un ie-
sniegt šo likumu plenārsēdei, lai to reiz varētu ap-
spriest. Ja arī šoreiz Saeimas vairākums šo iero-
sinājumu noraidīs, tad tas būs pierādījums, ka mūsu
pašreiz valdošā koalīcija neinteresējas par izsalku-
šajiem strādniekiem, kas palikuši bez darba, bet
vairāk interesējas par sugas lopiem un vaislas sta-
cijām — tur valdībai ir nauda. Sociāldemokrātiskās
strādnieku frakcijas vārdā lieku priekšā no-
teikt viena mēneša laiku sociālās likumdošanas
kommisijai šā likuma izstrādāšanai un iesniegšanai
Saeimai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas de-
putāts Zlaugotnis. Vārds deputātam Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnie-
ku frakcija): Šinī Saeimā jau vairāk reižu ir ie-
sniegti priekšlikumi uzdot sociālās likumdošanas
kommisijai izstrādāt likumu par bezdarbnieku no-
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drošināšanu ar kādu niecīgu grasi, jo viņiem nav
ne kumosa maizes. Ja šoreiz liek priekša viena
mēneša termiņu, kamēr iepriekšējos priekšlikumos
tas bija divas nedēļas, tad tas zināmā mēra piera-
da, ka paši priekšlikuma iesniedzēji netic, ka to
varēs pieņemt. Viņi nevis mēģina, stāvokli paasi-
nāt, kas ir nepieciešams, bet it kā piekāpjas pret
pilsoņiem, liekot priekšā garāku termiņu. Veckal-
na kungs, kas bezdarbniekus vadā pa Rīgas ie-
lām, pats. labi zin, kāds ir bezdarbnieku stāvoklis.
Tāpēc ir nesaprotama viņa rīcība, jo viņš zin, ka
ministru prezidents Celmiņš un tautas labklājības
ministris Rubulis negrib uzklausīt bezdarbniekus.
(Troksnis pa kreisi.) Ja nevar citādi, tad mēģina
ar viltu, pasaka, ka izbraukuši no Rīgas, bet tai
pašā laikā ir zināms, ka kungi nav izbraukuši, ti-
kai vienkārši nepieņem bezdarbnieku delegācijas.

Tāds stāvoklis nav normāls, un mes nekūda
ziņā nedrīkstam pielaist termiņajpagarinašanu. Pa-
tiesībā vajadzētu nolikt daudz īsāku termiņu. Mums
vajadzētu panākt, lai ne tik vien Saeima spriež, lai
ne tik vien Saeimas pilsoniskais vairākums dzird
šo lietu, bet lai cīņā tiktu ierautas arī plašākas
tautas masas, lai tās nāktu un izdarītu noteiktu
spiedienu, lai pilsoņi, kas nekad nerēķinās ar tau-
tas masām, ar bezdarbniekiem, reiz saprastu, ka
viņiem draud briesmas, ka bezdarbnieki var tos
uz kāda ielas stūra ar rungām nobungāt. Ja būtu
tāds stāvoklis, tad arī _ Saeimas pilsoniskais vairā-
kums un Saeimas sociālās likumdošanas _kommisi-
jā būtu spiesti rēķināties ar šo reālo spēku, un li-
kums, kas jau vairāk gadu guļ Saeimas _ sociālas
likumdošanas kommisijā, varbūt pieredzētu die-
nas gaismu.

Saeimas .kommisiju locekļļ ļoti labi zin, kā
norit darbs Saeimas ko,mirrisijās._ Varu teikt, ka
tāda strādāšana ir tikai laika tērēšana. Parasti
kommisijas sēž 2 stundas, bet arī tās godīgi_ neno-
sēž: kommisiju locekli salasās ar nokavēšanos,
drusku parunā, un kad 2 stundas apkārt, tad kun-
gi aiziet uz mājām neko nepadarījuši. Šadds ap-
stākļos, ar šādu darba gaitu bezdarbnieki un vis-
pār strādnieki nekā laba nevar sagaidīt. Patla-
ban mēs esam nonākuši tik tālu, ka Saeimas ple-
nārsēdes nevar notikt, jo kommisijas nav sagata-
vojušas likumprojektus, ko likt Saeimas dienas
kārtībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Saeimas
kommisiju darbība ir paralizēta. Ja kāds likum-
projekts arī ierauga dienas gaismu, tad tas notiek
tikai pēc satirgošanās vai nu ar sociāldemokrātiem,
vai pārējām partijām. Citādu darbību mes nere-
dzam, jo nav reāla spēka, kas spiestu pilsonisko
vairākumu uzsākt aktīvāku darbību.

Patlaban stāvoklis ir_ tāds, ka ministri nepie-
ņem bezdarbnieku delegācijas*, tevairas no tam,
Tālāk arestē bezdarbnieku delegātus, ja tie ierodas
darba vietās vai citur, kur tie aizrāda uz bezdarb-
nieku grūto stāvokli. Tad tūliņ ir klāt vajadzīgie
drošības sargi (sauciens no vietas: «Veckalna dro-
šības sargi!») — tie ir, tā sakot, Veckalna drošības
sargi, formās vai bez formām, lai tie nāktu no kā-
dām aprindām nākdami, kas bezdarbnieku delegātus
nodod policijai, liek tos arestēt. Tāds stāvoklis nav
normāls, un ja sociāldemokrātu frakcija, kura sa-
stāda gandrīz vienu trešo daļu Saeimas, ieņem tik
vienaldzīgu stāvokli, kādu te demonstrē Vecķalns,
tad ir kauns, ka jūs, kas tik ilgus gadus (šeit sēžat,
nekā nevarat izdabūt! (Starpsaucieni.) Ja mēs šeit
sēdētu tik ilgi kā jūs, būtu kauns, ja mēs jau sen
nebūtu izdabūjuši tos likumus.

Šis nav tikai bezdarbnieku jautājums — tas ir
visu strādnieku jautājums. Vajadzētu aicināt kopā

visas organizācijas un iziet uz ielas, lai piespiestu
reakcionāro valdību rēķināties ar viņām. (Starp-
sauciens: «Kāpēc jūs neejat?») Mē.s ejām,un mēs ie-
sim; mēs neesam atteikušies, bet jūs esat atteikušies
(starpsaucieni), jūs nododat strādnieku darbiniekus
policijai! Tāda ir jūsu rīcība, un ar šo savu rīcību
jūs, bez šaubām, tālu tikt nevarēsit. Tās ir jūsu rī-
cības sekas, ka šis projekts tik ilgi guļ kommisijā
un nevar ieraudzīt dienas gaismu.

Es 'gribētu šodien jautāt sociāldemokrātiem: ko
jūs darīsit tālāk? Vai jūsgaidīsit atkal vienu gadu?
Vai atkal pieņemsit viena mēneša termiņu, lai bez-
darbniekiem kaut ko dotu? Ejot to ceļu, kādu jūs
ejat, t. i. atkāpjoties no savām prasībām un nostā-
dot strādniecības jautājumu par izlīgšanas jautājumu
ar pilsonību, jūs šo likumu nedabūsit.

Višņas kungs gan aizrādīja, lai braucot uz Krie-
viju un paskatoties, kāda tur esot bezdarbnieku ar-
mija. Višņas kungs, es esmu bijis 'Krievijā un varu
teikt, ka Krievijā ir izdots likums, kas nodrošina
strādniekus bezdarba gadījumā. Procentuāli ņemot,
bezdarbnieku armija Krievijā nemaz nav tik liela.
Tur pašreizējos apstākļos ir tikai kādi 800.000 bez-
darbnieku. Vairāk tur nav. (J Višņa no vietas:
«Uz katriem 4 strādniekiem ir viens bezdarbnieks!»)
Tā jau ir sociāldemokrātu frakcijas līnija — nopelt
visu to, kas Krievijā tiek realizēts. Uz to sociālde-
mokrāti vienmēr aizrāda un visādi mēģina nolikt
Krieviju, bet paši nekā nespēj darīt bezdarbnieku
labā.

Jums nav nekāda iemesla pārmest kreisai
strādniecībai, ka tā nekā nav darījusi. Strādnieku
un zemnieku frakcija Saeimā arvien ir pastrīpojusi,
ka vajadzīgs radīt ārpus Saeimas lielus spēkus, lai
piespiestu pilsoniski-reakcionāro valdību rēķināties
ar bezdarbnieku prasībām. Pašreizējais stāvoklis
nedrīkst turpināties. Mēs no savas puses balsosim
par katru priekšlikumu, bet iepriekš pasaktast, ka
jūs tiešām kaut ko reālu gribat sasniegt bezdarb-
niekiem par labu. Kā jau teicu, ir vajadzīgs radīt
ārpus Saeimas lielāku spiedienu pilsoniskai valdī-
bai, lai tā turpmāk vairāk rēķinātos ar bezdarbnie-
kiem, lai tie varētu cerēt kaut ko saņemt no valsts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — No-
balsošanā nāk deputāta Veckalna u. c. iesniegtais
priekšlikums, kas ... . (Starpsaucieni un troksnis.—
K. Ulmanis no vietas: «Te jau nav tirgus!» —
Priekšsēdētājs zvanī.) — Deputāta Veckalna u. c.
iesniegtais priekšlikums skan:

«Uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izskatīt likum-
projektu par algotu darbinieku nodrošināšanu pret bezdarbu
viena mēneša laikā.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzupacelties tos,kas
ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Veckalna u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret — 47 balsis, at-
turējušies 2. Priekšlikums noraidīts.

Ministru kabinets' 'lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Arveda Berga saukšanai pie tiesas atbildī-
bas, apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu deputāta Oskara Jankus sauk-
šanai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu li-
kumu 120. panta pirmās daļas un ceturtās daļas
1. punkta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo
lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai komimisi-
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jai. — Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu
i?^Qustava Reinhard a saukšanai pie tiesas

atbildības, apvainota uz sodu likumu 533. pantapamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saei-mas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebil-
dumu nav? Ta nodota minētai kommisrjai. — Tā-
lāk Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-putāta Paula Šīmaņa saukšanai pie tiesas atbildības,
apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata. Pre-zidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommi-sijai. —Beidzot Ministru kabinets lūdz Saeimas pie-
krišanu deputātu Anša Rudevica un Andreja Vec-
kalna saukšanai pie tiesas atbildības, apvainotu uz
sodu likumu 154.panta otrās daļas pamata. Pre-
zidijs liek priekša arī šo lietu nodot Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav?_ Arī ta nodota Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijai.

Deputāti F. Menderis, F. Cielēns, K. Eliass u.
c. iesnieguši jautājumu ministru prezidentam, ko
lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam. \
Laipni lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu

ministru prezidentam.
Pagājušā gada maija mēnesī Lietuvas pilsonis Mista'lis,

bēgdams no savas zemes, ieradās Latvijā, pārnākot neatļautā
kārfa _Latvijas robežu. Latvijas valdības iestādes Misiuli ap-
cietināja. Misiulis ir_Lietu'vas valdības vajāts politisks bēglis,
kuram sava dzimtene par cīņu demokrātiskās satversmes
atjaunošanas deļ draudēja smaga represija, nāves sodu ne-
izslēdzot. Izbēgot no apcietinājuma, Misiulis nošāvis kādu
Lietuvas policistu. Sakara ar Misiula apcietināšanu Latvijā,
Lietuvas valdība pieprasīja no Latvijas valdības izdot Mi-
siuli.

Pastāvošā konvencija starp Latviju un Lietuvu par no-
ziedznieku izdošanu (2. pants) paredz, ka politisku noziegumu
gadījumos, pat ja tie saistīti ar tādu smagu noziedzīgu noda-
rījumu ka slepkavību, izlemšana par attiecīgās personas izdo-
šanu vai neizdošanu saukšanai pie tiesas atbildības piekrīt
tai valstij, no kuras pieprasa bēgļa izdošanu.

Pretēji visās civilizētās demokrātiskās VBisKs pastāvošai
praksei -par politisku noziedznieku neizdošanu, šī gada janvāra
mēnesī Latvijas valdība izdevusi Misiuli Lietuvas valdībai.

Kādi iemesli pamudinājuši Latvijas valdību izdot Lietu-
vas valdībai politisko bēgli Misiuli, kas cīnījies par demokrā-
tijas atjaunošanu Lietuva?»

Priekšsēdētājs
^

P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Latvijas republikas pastāvēšanas
laika mes šogad pirmo reizi esam piedzīvojuši to
kauna pilno parādību, ka viens politisks emigrants,
kas Latvijā meklējis patvērumu no saviem vajātā-
jiem, izdots attiecīgai valstij tiesāšanai, kur viņš
šo_ politiski noziedzīgo nodarījumu izdarījis. So-
ciāldemokrātu frakcija atzīst šo parādību par ļoti
negatīvu, kas kompromitē Latvijas valsts demo-
krātisko iekārtu nevien pašā Latvijā, bet arī vi-
sas kulturālās un civilizētās pasaules priekšā.

Mēs zinām, ka jau no seniem laikiem visās Va-
kareiropas ne tikai demokrātiskās, bet arī liberālās
valstīs pastāvēja tradīcija, ka nekādos apstākļos ne-
izdeva attiecīgai valstij politiskos bēgļus,kas meklē
patvērumu no saviem vajātājiem. Vecā krievu
oara patvaldība XIX gadu simtenī, it sevišķi Alek-
sandra III laikā spēlēja tik lielu lomu visā Eiropas
politikā, ka ar to rēķinājās visdažādāko Eiropas
valstu galmi un valdības, lai Krievijas militāro
spēku un politisko labvēlību justu šādā vai citādā
veidā, lai būtu draudzīgas attiecības ar Krieviju.
Tomēr, neskatoties uz Krievijas impērijas varenumu

un stiprumu, visas Vakareiropas demokrātiskās un
arī liberālas valstis .konvencijās, kas slēgtas ar
Krieviju par noziedznieku izdošanu, noteikti patu-
rēja sev tiesības neizdot Krievijas patvaldībai no-
ziedzniekus, Krievijas pilsoņus, kas meklējuši glā-
biņu, patvērumu šinīs zemēs.

Arī mazā.Šveices valstiņa jau 1873. gadā, no-
slēdzot ar Krieviju konvenciju par noziedznieku
izdošanu, 6. panta ļoti skaidri un kategoriski for-
mulē to šādi. Es nolasīšu krievu tekstu: «ripecrviue-
HHfl H npOCTynKHnO^HTKMeCKHH HCK 'KmaiOTCH HS-b Hacro-
Hmeā KOHBeHUHH " Tātad Šveice neizdeva Krievijas
patvaldībai politiskus bēgļus, kas nodarījuši vissma-
gākosnoziedzīgos nodarījumus1, kā slepkavību, pat
ķeizara slepkavību vai terrora aktu pret ķeizara
personu.

1874. gadā karaliskā Austrija, ko nevarēja pat
skaitīt pie liberālam valstīm, kaut gan ārēji tai
bija parlaments, noslēdza konvenciju ar Krieviju,
kas paredzēja tiesības neizdot politiskus noziedz-
niekus pat slepkavības gadījumos, izņemot tikai
slepkavības un 'Slepkavības mēģinājumus pret ķei-
zara ģimenes locekļiem. Bavārijas karaļvalsts 1869.
gada konvencija atrisina politisko bēgļu izdošanas
jautājumu tāpat. Anglija 1885̂. gada konvencijā ar
Krieviju, tāda pat veidā kā Šveice, nodrošina šīs
azīla tiesības. Anglija politisko bēgļu neizdošanas
tiesības bez jebkādiem izņēmumiem attiecina uz
visiem politiskiem noziegumiem, arī uz slepkavī-
bām, vienalga, kaut vai tas būtu uzbrukums Krie-
vijas ministrim vai Krievijas cara personai. Visos
gadījumos Anglijas karaļvalsts, kura bija viena no
liberālākam valstīm, paturēja sev tiesības neizdot
Krievijas patvaldībai vajātos politiskos bēgļus.
Protams, bija arī atsevišķas valstis Vakareiropā,
un starp tam jāmin karaliskā Prūsija, kura savā
konvencijā ar Krieviju par noziedznieku izdošanu
šādas tiesības sev negarantēja. Krievijas un Prū-
sijas līguma par noziedznieku izdošanu ir pat teikts,
ka politiskie motīvi pie noziegumu pastrādāšanas
nav ievērojami. Es saku, bija atsevišķas valstis,
kuras nenodrošināja sev tiesības neizdot politiskus
bēgļus. Bet tās nepiederēja pie civilizētām
vai liberālam valstīm.

Latvijas republika, slēdzot 1922. gadā kon-
venciju ar Lietavu par noziedznieku izdošanu, šai
konvencijā ir_ uzņēmusi 2. pantu, kurā arī Latvijas
valstij ir atstatas tiesības neizdot Lietuvai politiskus
noziedzniekus, jaLietuvas valsts tādus pieprasītu.
Šis 2. pants skan: «Politiskie noziegumi vai pār-
kāpumi nevar būt par iemeslu izdošanai, izņemot
tos, kuriem it īpaši redzams krimināls raksturs.»
It zīmīgs ir tālākais teikums: «Šos jautājumus izs-
šķir katru reizi, pēc sava ieskata tā valsts, kurai iz-
došana pieprasīta.» Tā tad arī tādos gadījumos,
kuri saistīti ar slepkavību vai ar kādiem citiem, va-
ras darbiem, konvencija nodrošina Latvijas valstij
tiesības pec sava ieskata izšķirt šos jautājumus
katru reizi atsevišķi, novērtējot šo noziegumu po-
litisko raksturu un lemjot katru atsevišķu reizi,
vai pieprasīta persona būtu vai nebūtu izdodama
Lietuvas valstij.

_ Kā mūsu jautājumā, ko sekretāra kungs no-
lasīja, attēlots, tad kāds leišu politiskais emigrants,
vārdā Misiulis, pagājušā vasarā bija iebēdzis La-
tvija. Viņam draudēja bargs sods par politisku
darbību pret Lietuvas fašistisko iekārtu. Šis Mi-
siulis bija apcietināts, bet bēgot no sava apcieti-
nājuma bija izdarījis slepkavību, nošaudams kādu
policistu. Tas ir fakts. Bet šīs slepkavības veids,
motīvi un psīcholoģija, bez šaubām, atbilst mūsu
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konvencijas 2. pantam, t. i. tur paredzētiem apstāk-
ļiem, jo šī slepkavība izdarīta politisku motīvu dēļ.
Tāpēc Latvijas valdībai bija pilnīga tiesība šo no-
ziedznieku neizdot.

Ko mēs piedzīvojām? Pēc 9 mēnešiem no
viņa apcietināšanas, šā gada janvārī, Latvijas val-
dība Misiuli izdeva Lietuvas valdībai. Un šodien
mēs lasām laikrakstos, ka viņš nodots kara tiesai,
un, bez šaubām, viņam draud nāves sods.

Šeit nav runa tikai par Misiula personu, par
viņa dzīvības glābšanu no katorgas soda, ja viņam
nepiespriedīs nāves sodu, lai gan domājams, ka
viņam to piespriedīs. Bet te ir runa par tādu po-
litisku tradīciju sargāšanu, kas stāv sakarā ar
mūsu valsts tapšanas veidu un politisko brīvību
izcīnīšanu. Ja Vakareiroīpas valstis savos līgumos
un tradīcijās pieturējās pie politisko noziedznieku
neizdošanas principa, tad tas bija sakarā ar šo
valstu pagātni, to cīņām par politiskām brīvībām.
Arī Latvijas republika lielā mērā dibinās uz tā-
dām cīņām, jo arī viņas iedzīvotāji, cīnoties pret
cara patvaldību, bija spiesti iet politiskā emigrā-
cijā. Ja šinī ziņā Latvijas republikas tradīciju pa-
matos guļ daudzu un daudzu tūkstošu politisko
emigrantu paglābšanas liktenis, ko neizdeva Vakar-
eiropas valstis viņu politiskiem vajātājiem, tad ta-
gadējā Latvijas valdība ir noziegusies pret Latvijas
republikas dibināšanas tradīcijām.

Te varbūt attiecīgais ministris vai arī ministru
prezidents, atbildot uz šo jautājumu, pateiks, ka
minētais Misiulis izdots labu attiecību uzturēšanas
nolūkā ar Lietuvas valdību. Kungi, šismotīvs neiztur
nekādas kritikas. Valstu savstarpējās attiecības ne-
var veidot attiecīgo valdību simpātijas pret iek-
šējiem notikumiem, ļ (Šisceļš ir bīstams ceļš. (Sau-
cieni pa kreisi: «Pareizi!») Mēs nedrīkstam vei-
dot valsts ārējās attiecības, šādā vai citādā ceļā
izrādot simpātijas otras kaimiņu valsts iekšējiem
notikumiem, iekšējām parādībām. Mūsu tagadēja
valdība, nespēdama kārtot un veidot attiecības ar
kaimiņu valstīm no lietderības viedokļa,̂ nespē-
dama nokārtot un dziļāk izveidot savstarpējās saim-
nieciskās un politiskās attiecības, neatkarīgi no tā,
kāda valdība vai valsts forma ir kaimiņu valstī, nu
grib izdabāt kādas valsts iekšpolitiskam kursam.
Šāda mūsu valdības līšana un klupšana attiecīgas
valsts iekšējam politiskam kursam ir nožēlojama
parādība Latvijas valsts varai un Latvijas repub-
likai. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Vai mušu
tagadējā valdība grib rādīt visai latvju tautai un
visai pasaulei, ka viņa simpatizē Lietuvas fašistiskai
valdībai? Kungi, ar šādu līšanas politiku nevar
kārtot valstu ārējās attiecības! Mēs jau iepriekš
zinām, ko valdība atbildēs uz mūsu iesniegto jau-
tājumu. Mēs zinām, ka tā būs reakcionāru balss,
kas kompromitē Latvijas tradīcijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības ruļļa 102. pantu. Depu-
tāti Linards Laicens, 0. Jankus, E. Miezis, J.Zlau-
gotnis-Cukurs un L. Jeršovs iesnieguši jautājumu
iekšlietu ministrim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Saeimas prezidijam.

. Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu iekšlie-
tu ministrim:

Ko grib panākt Iekš'ietu ministrija ar policijas un politi-
skās pārvaldes ierēdņu pastāvīgu terroru pret strādnieku orga-
nizācijām, pret strādnieku sapulcēm, pret atsevišķiem strād-
niekiem, izdarot pastāvīgas strādnieku organizāciju un dzīvo-
kļu kratīšanas, izdarot pastāvīgus strādnieku arestus un hu-
ligāniskas piekaušanas?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai 'deputātam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nupat sociāldemokrātu frakcijas pārstāvis Cielēns
teica, ka Lietuvas emigranta izdošana esot kauna
pilna parādība Latvijas iekšējā politikā. _ Mums
jāatgriežas drusku pie šī jautājuma, runājot par
mūsu iesniegto jautājumu, kā šīs kauna pilnās pa-
rādības rodas, kā viņām, tā sakot, rodas atbalsts
sabiedrībā un arī šeit Saeimā. Lūk, kreisās val-
dības laikā — man ir prātā — arī ir notikušas šīs
kauna pilnās parādības. Man ir prātā, ka es pats
arī tiku uzstājies vienā protesta mītiņā pret Lietu-
vas emigranta izdošanu. Tas nozīmē, ka arī so-
ciāldemokrāti līdzi pilsonībai ar savu taktiku, ar
savu rīcību un uzstāšanos veicina šīs kauna pilnās
parādības. (Sauciens pa kreisi: «Vai tas ir sa-
karā ar jautājumu?»)

Sakarā ar mūsu jautājumu jāatzīmē, ka mums
šis jautājums jāiesniedz sociāldemokrātu politikas
dēļ. (Sauciens pa kreisi: «Jūsu dēļ!») Ja sociāl-
demokrātu rīcība būtu bijusi citāda, tad mums, var-
būt, nebūtu bijis jāiesniedz iekšlietu ministrim tāds
jautājums, kādu mēs tagad iesniedzam, jo tad strād-
nieku spēki nebūtu tā vājināti un sakauti. Mums ar
šo kauna pilno parādību jārēķinās katru dienu;
kreisai strādniecībai katru dienu jāpiedzīvo
šī kauna pilnā parādība, proti, ka kreisā
strādniecība katru dienu tiek vajāta, strādniecības
organizācijas kratītas katru dienu; katru dienu
notiek aresti un beidzot strādniekiem uzbrūk ar
sitamiem, strādniekus piekauj uz ielas, piekauj iz-
rīkojumos. Nupat vēl, svinot 1905. gada piemiņas
vakaru, kad kreisai strādniecībai nebija atļauts pie-
minēt savus 1905. gadā kritušos, kad viņa to darīja
vakarā savā izrīkojumā, dziedādama beigās «In-
ternacionāli», tad policijas un politiskās pārvaldes
aģenti šos strādniekus huligāniski piekāva. ( ./
Višņa no vietas: «Kur tad Jūs bijāt 1905. gadā?»)

Šai terrora rīcībai Iekšlietu ministrijā ir īpašs
nolūks, un katrā ziņā arī sociāldemokrātiem ir
īpašs nolūks, proti — lai atkal tiktu iznīcinātas
kreisās arodbiedrības, lai tiktu iznīcināta kreisā
strādniecība. Lūk, tāpēc izprovocē sapulces, lai
varētu iznīcināt kreiso strādniecību. Mums jā-
brīdina Latvijas strādnieki, lai viņi ir uzmanīgi, jo
atkal tiek gatavots uzbrukums viņu organizācijām
un tiesībām. Es gribu atgādināt iekšlietu mini-
strim, lai viņš neaizraujas no šīm lietām. No tiem
pašiem 1905. gada pieminētiem notikumiem mēs
zinām, ka 1905. gada janvāra un oktobra sacelša-
nās apspieda, bet nepagāja ne 12 gadu, kad ok-
tobra revolūcija noslaucīja no zemes virsus visus
revolūcijas apspiedējus. (Troksnis pa labi. — A.
Alberings no vietas: «Vai tie ir draudi?») Tāpēc
— neaizraujieties tik dziļi! {M-

^
Egnlis no vietas:

«Nea^ zraujieties Jūs paši, sludinātāji!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei ie-

sniegtam jautājumam iekšlietu ministrim Laiminam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie

deputātu kungi! Deputāti Laicens, Jankus un citi
iesnieguši jautājumu, kurā aizrādīts, ka Iekšlietu
ministrija itin kā lietojot terroru pret atsevišķiem
strādniekiem un strādnieku organizācijām. Man
jāatbild, ka nekāds terrors ne pret atsevišķiem
strādniekiem, ne pret atsevišķiem pilsoņiem, ne
arī pret strādnieku organizācijām netiek lietots.
Neviena Iekšlietu ministrijas iestāde nekādu ter-
roru nav pielaidusi. Iekšlietu ministrijas iestādes
rūpējas tikai par to, lai visi pilsoņi brīvi varētu
izmantot savas politiskās un pilsoniskās tiesības,
bet, protams, tikai tādas, kādas paredzētas mūsu
pastāvošos likumos. Acīmredzot, iesniegtā jau-

?
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tajuma ir runa par ko citu. Šeit ir runa par tiem
soliem, ko attiecīgas iestādes ir spērušas pret pret-
valstisku kustību.

Man Hekas, deputātu kungiem nav noslēpums,
ka koimmunistiska internacionāle ir devusi noteiktus
rīkojumus visam savam organizācijām dažādās
valstīs attīstīt viskrasāko kommūnistisko kustību.
Sekas ir redzamais; daudz valstis notiek koimimi-
nistu sarīkotas ielu cīņas, kas ilgst ne tikai stun-
dām, bet arī dienam. Ja mūsu valstī tas nav no-
ticis, ja pie mums šie mēģinājumi ir apspiesti jau
paša sakuma, tad par to jāpateicas mūsu iestāžu
uzmanībai. Mūsu attiecīgās iestādes rūpējas, lai
pretvafetisko kommūnistisko kustību neizplatītu ne
atsevišķas personas, ne organizācijas, ne sapulcēs,
ne kaut kur citur. To mūsu likumi ir uzlikuši par pie-
nākumu šīm iestādēm,, un šo pienākumu viņas iz-
pildīs arī tālāk. Acīmredzot, šī jautājuma iesnie-
dzējiem nepatīk tas, ka mūsu policija ir sekmīgi
veikusi savu darbu un ka mūsu valstī nav bijis
tādu notikumu, kādi ir bijuši citās valstīs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti V. Bast-
jānis, F. Cielēns u. c. iesnieguši priekšlikumu:

«Liekam priekšā atklāt debates pēc iekšlietu ministra at-
,bildes uz jautājumu.»

Saskaņā ar kārtības ruļļa 103.pantu šis priekš-
likums nāk Saeimas nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Bastjāņa, Cielēna u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret —
42 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Personīgā
lietā vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Sakarā ar ie-
sniegto jautājumu tā motivētājs savas runas sā-
kumā, atgriežoties pie iepriekš iesniegtā jautājuma,
kuru es sociāldēmokartu frakcijas vārdā motivēju,
teica, ka tad, kad sociāldemokrātu partija piedalī-
jusies kreisajā valdībā — 1927. gadā — esot no-
tikuši līdzīgi gadījumi, kad Latvija esot Izdevusi
Lietuvai politiskos bēgļus. Es no šīs katedras kon-
statēju, ka Linards Laicens apzināti vai neapzināti
ir runājis klaju nepatiesību. Neviena tāda gadījuma
nav bijis, nekāda politisko bēgļu izdošana Lietuvai
nav notikusi; tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka rīkoties
ar tādiem argumentiem nozīmē — runāt klaju ne-
patiesību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti 0. Jankus,
L. Laicens un J. Zlaugotnis-Cukurs iesnieguši otru
jautājumu. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošus (jautājumus iekšlie-

tu ministrim. 5
Uz kāda likumiga pamata iekšlietu ministris ir licis at-

ņemt drukātavā strādnieku un zemnieku frakcijas avīzes
«Karoga» izdošanas apliecību, ja par avīzes apturēšanu nav
bijis tiesas spriedums?

Uz kāda pamata 25. janvārī š. g. politiskas pārvaldes
ierēdņi no drukātavas ir paņēmuši 800 eksemplāru žurnāla
«Darba Vietas» N>r. 8., ja šis numurs uz prokuratūras rīkojumu
nav apķīlāts?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mums atkal no šīs katedras jārunā par uzbruku-
miem kreiso strādnieku presei, mums atkal_ jaruna
par tām patvarīgām, cara laikus atgādinošam me-
todēm, ar kuru palīdzību izrēķinās ar kreiso strād-
nieku presi. Saeimā ar fašisma reakcijas balsīm ir
pieņemts likums pret strādnieku presi, ar kura

palīdzību tai ir uzlikti zināmi iemaukti. Gatavojas
izdot vēl jaunus preses ierobežojumus, radīt jaunus
iemauktus. Bet fašistiskā pilsonība vēl neapmie-
rinās ar šo savu iemauktotO', uzpurņoto demokrā-
tiju, viņa pārkāpj arī šos savus izdotos «demokrā-
tiskos» likumus un rīkojas ar pilnīgi patvaļīgām
žandarmu metodēm.

Mēs pēdējā laikā bijām aculiecinieki nikniem
uzbrukumiem — ko vērsa pret kreisajiem strād-
niekiem kā pilsoņi, tā arī sociāldemokrāti. Kā
pilsoņu, tā arī sociāldemokrātu presē parādījās
dažādas provokācijas. Sociāldemokrātu prese
drukāja dažādas «instrukcijas» savos ievadrakstos.
Arī «Latvis» rakstīja par to pašu tematu, prasot
represijas pret legālo kommūnistu presi. Notika
zināma rīkošanās, sagatavošanās, ikdienas dru-
kājot sensacionālus artiķeļus par «kemmūnisma
briesmām». Tā bija atmosfairas sagatavošana uz-
brukumam kreiso strādnieku presei. Tad sākās
uzbrukums. 17. janvārī konfiscēja mūsu laikraksta
«Karoga» 13. numuru; pēc tam sākās mēģinājumi
mūsu frakcijas avīzi «Karogu» izņemt no apgro-
zības.

Loti interesanti ir parādīt, ar kādām metodēm
jūs rīkojaties. Vai jūs paši maz respektējat savus
«demokrātiskos likumus»? Te noteikti jāatbild
— nē!

Vispirms sāka ar to, ka politiskās policijas
ierēdņi ieradās spiestuvē «Latvijas kultūra» un
pieprasīja no drukātavas pārziņa, lai parakstoties,
ka turpmāk neiespiedīšot laikrakstu «Karogs». Sa-
kait, kurā demokrātiskā republikā tiek lietoti šādi
izspiešanas paņēmieni! Ja jūs to sākat darīt pie
mums Latvijā, tad jūs jau noejat tik tālu pret sa-
viem likumiem, ka atrodat par iespējamu terro-
rizēt vienu kapitālistisku uzņēmumu un mēģināt
ar policijas draudiem izspiest no tā pilnīgi neliku-
mīgu prasību. Protams, ka drukātavas īpašnieki,
sazinoties ar juristiem, bija noraidījuši šo apkau-
nojošo prasību un, bez šaubām, bija darījuši pa-
reizi.

Bet nu sākās citāda veida mēģinājumi. Poli-
tiskās aģentūras ierēdņi sāka piesieties atbildī-
gajam redaktoram. Kā jums pašiem zināms, pēc
preses uzpurņa likuma izdošanas mums ir jāalgo
atsevišķs redaktors frakcijas laikrakstam, un nu
šo redaktoru sāka apsēst politiskās pārvaldes ie-
rēdņi ar prasībām, visādiem priekšlikumiem, vārdu
sakot — ar zināmu morālisku spīdzināšanu mē-
ģināja dabūt no viņa atteikšanos turpmāk parak-
stīt mūsu frakcijas laikrakstu.

Kad arī tas neizdevās, tad politiskās pārval-
des ierēdņi ķērās pie trešā soļa. Viņi aizgāja uz
mūsu laikraksta drukātavu un piespieda drukāta-
vas pārzini izdot viņiem laikraksta koncesiju, kaut
gan zināms, ka nav likumīga pamata to darīt,
jo tikai uz tiesas sprieduma pamata ir iespējams
atņemt kādam laikrakstam koncesiju. Bet, neievē-
rojot savu likumu, šie politiskās pārvaldes aģenti,
pareizāki — politiskās pārvaldes bandīti ir at-
nākuši un paņēmuši šo koncesiju. Vai tā ir kāda
tiesiska un demokrātiska valsts, kur tā rīkojas?
Tas ir kauns! Jūs esat jau pilnīgi pārkāpuši «de-
mokrātijas» robežas, nostādamies uz brutālas pat-
vaļas pamatiem.

Es varu iilūstrēt jūsu rīcību ar vēl vienu faktu.
25. janvārī politiskās pārvaldes ierēdņi, sarīkodanr
grautiņu mūsu arodbiedrības telpās, izdarīja tur
kratīšanu un arestus un paņēma līdz uz politisko
pārvaldi 800 eksemplāru mūsu žurnāla «Darba
Vieta». Šis žurnāla numurs nav konfiscēts. Po-
litiskās pārvaldes ierēdņi to ir vienkārši nozaguši,
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varmācīgi piesavinājušies. Pēc šādiem faktiem
(A. Egtīša starpsaucieni) un muļķīgiem Eglīša
starpsaucieniem....

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Ludzu
deputātu Janku turēties pie parllamentāriskiem iz-
teicieniem.

O. Jankus (turpina): '... bet Eglītim arī va-
jadzētu turēties pie parlamentāriskiem izteicie-
niem!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Es lūdzu
nekritizēt manu rīcību! Turpinait savu runu!

O. Jankus (turpina): Bez šaubām, Jūsu rī-
cību, tāpat kā Romas pāvesta rīcību, nevar kri-
tizēt. —

Mēs jautājami iekšlietu ministrim, kā viņš domā
savienot savu nostāšanos uz likuma sarga posta-
menta demokrāta pozē ar tām patvarībām, par
kurām es te runāju. Mums nav ne mazāko illu-
ziju par to, kas Jūs esat un ko Jūs gribat. Jūsu me-
todes ir fašistiskas metodes, kuras Jūs_ mēģināt
atsaldināt ar 'demokrātijas cukurūdeni un tādā veida
tās pasniegt sabiedrībai. Mums nav absolūti nekādu 11-
lūziju par Jūsu demokrātiskām dekorācijām, bet mus
interesē viens: kā Jūs noslēpsit tautas masām to,
ka zem demokrātijas maskas slēpjas cara laika
žandarmu palkavnieki? Jūs lietojat pret strādnie-
kiem tās pašas metodes, ko lietoja viņi. Tautas
masām jākļūst skaidrām, ka Jūs, stāvēdami demo-
krāta pozē, rīkojaties tāpat. Mēs prasām no Jums,
iekšlietu ministra kungs, atbildi, jau iepriekš zi-
nādami, ka Jūs te atkal tēlosit demokrātisku likumu
aizstāvētāju .tāpat kā tēlojāt to, atbildēdami iepriek-
šējam jautājumam, kad pilnīgi attaisnojāt to brutālo
izrēķināšanos ar strādniekiem, ko esat piekopuši
savā ministrijā jau pusotra gada.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei jau-
tājumam iekšlietu ministrim kaimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Strādnieku un zemnieku frak-
cijas otrā iesniegtā jautājumā pirmkārt ir runa
par to, ka itin kā nelikumīgi atņemta koncesija
laikraksta «Karogs» izdošanai. Ir taisnība, ka at-
ļauja atņemta, bet tas darīts pilnīgi likumīgi.

Lieta šāda. Kad «Karogs» sāka iznākt, tad
pirmos numuros nebiju nekādu sevišķu rakstu,
par kuriem varētu saukt pie atbildības. Bija no-
vērojama it kā pārmaiņa, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem šī virziena periodiskiem izdevumiem, bet pec
tam vienu «Karoga» numuru — es vairs labi ne-
atceros kādu — uz prokurora rīkojumu apķīlāja. Par
rakstiem šinī numurā paredzēts saukt pie atbildības
«Karoga» redaktoru. Pēc tam Iekšlietu mi-
nistrijā ieradās šī laikraksta atbildīgais redak-
tors un iesniedza paziņojumu, ka viņš at-
sakās no «Karoga» atbildīgā redaktora pie-
nākumiem. Viņam esot bijusi noruna, ka laikrakstu
virzīšot tādā garā, lai redaktoram nebūtu jāiet sē-
dēt cietumā, bet tā kā tagad parādoties raksti, par
kuriem draudot cietuma sods, tad viņš atsakoties
no redaktora pienākumiem. Ievērojot šo iesnie-
gumu, neatlika nekas cits, kā saskaņā_ ar likumu
atsaukt iepriekšējo paziņojumu. Nekāda neliku-
mība te nav notikusi.

Jautājuma otrā daļā ir runa par to, ka politi-
skās pārvaldes ierēdņi atņēmuši vairāk simtu laik-
raksta «Darba Vieta» numuru. Lieta šāda. Šī iz-
devuma 12. numurs konfiscēts ar prokurora rīko-

' jumu. Politiskās pārvaldes ierēdņiem ienāca ziņas,
ka dala konfiscējamo laikraksta numuru paslēpta
organizācijas telpās. Un tiešām, kad politiskās
pārvaldes ierēdņi ieradās uz vietas, viņi tur atrada
daudzkonfiscētā numura eksemplāru, bet, lai ne-

kavētu laiku uz vietas, viņi paņēma līdz uz poli-
tisko pārvaldi arī citus šī laikraksta numurus, lai
tur konstatētu, kas konfiscējams, < kas nē. Tie
«Darba Vietas» numuri, par kuriem ir runa jautā-
jumā, ja vēl nav saņemti, katrā laikā ir saņemami
atpakaļ, vai varbūt ir jau nosūtīti. Tā tad šie nu-
muri nav konfiscēti, bet ir gan paņemti noskaidro-
šanai, sakarā ar to, ka minētās organizācijas telpās
glabāti citi izdevumi, kuri kā apķīlāti tur nevarēja
atrasties.

'Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis jau-
tājums izsmelts. —•Deputāti L. Laicens, O. Jankus .
.1. ZlaugotniS'-Cukurs, E. Miezis u. c. iesnieguši jau-
tājumu kara ministrim. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimā priekšā sekojošu jautājumu kara mi-

nistrim.
Vai kara ministrim ir zināms, ka 10. Aizputes kājnieku

pu'ka 9. rotas seržants Ansons mēģinājis vairākus kareivjus
spiest uz pretdabīgiem sakariem, draudot pat ar nošaušanu,
un vai šī lieta ir pietiekoši izmeklēta un kas darīts, lai ka-
reivjus astvabinātu no tāda stāvokļa?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Dažu Aizputes 10. kājnieku pulka kareivju pie-
derīgie ir ziņojuši mūsu frakcijai, ka šī pul-
ka 9. rotā kāds seržants mēģinājis izdarīt pie
kareivjiem, tā sakot, dažas pretdab gas lie-
tas. Mums ir zināms, ka tādi cilvēki ir, es
gribētu sacīt, drusku nenormāli, drusku idio-
tiski. Kareivjos izcēlies sašutums, kareivji zi-
ņojuši priekšniecībai. Lieta izmeklēta, tomēr
beidzot nekas nav noticis, bet sekas bijušas vēl
ļaunākas; proti — seržants gan pārcelts uz citu
rotu, bet pārcelts arī kāds cietušais, atkal pie tā
paša seržanta. Izrādās, ka seržants nodarbojas ar
atriebību un, izlietodams savu dienesta stāvokli,
mēģina izrēķināties ar tiem kareivjiem, kas ar viņa
rīcību nav bijuši mierā. Tāpēc mēs jautājam kara
ministrim', ko viņš domā darīt, lai šo lietu tiešām
nopietni izmeklētu, nevis lai darītu tā, kā darīts
Šinī karaspēka nodaļā, kur kareivji padoti vēl lie-
lākam terroram. Šī lieta nedrīkst turpināties.
Mums liekas, ka te nav jārunā tikai par Iekšlietu
ministrijas terroru pret strādniekiem, bet, kā re-
dzams, jārunā par terroru pavisam idiotiskā, nenor-
mālā nozīmē pret kareivjiem. Es domāju, ka taga-
dēja s jaunais kara ministris, varbūt, painteresēsies,
kā notiek izmeklēšanai šinī gadījumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegto jautājumu
virzīs tālāk kārtības ruļļa 102. pantā paredzētā
kārtībā. — Līdz ar to dienas kārtības 1. punkts
izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas kommisijas ziņojam s. Lū-
dzu redakcijas kommisijas -referentu sniegt ziņo-
jumu. Vārds referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Pārgrozījumā likumā
par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Pāvil-
ostas-Alsungas dzelzceļa būvi ievadā «šādi» vietā
jāliek «tā». Cits viss ir pareizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Līdz ar to 2. dienas
kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījumi ministru kabineta ie-
kārtā, 3. lasījums. Referenti M. Lazersons un
F. Cielēns. — Uz kārtības ruļļa 90. panta pamata
iesniegti pārlabojumi un papildinājumi šinī likumā.
Lūdzu nolasīt pārlabojumus 2. pantā.
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Sekretārs J. Breikšs:
«2. pantu izteikt šādi:
2. Bez iepriekšējā pantā paredzētiem ministriem, mini-

stru prezidents var aicināt kabinetā kā pilntiesīgu kabineta lo-
cekli vienu mln'stri bez portfeļa ue ministra biedri ar balss-
tiesībām kabineta.

Ministris bez portfeļa izpilda pienākumus, ko tam uz'iek
ministru prezidents vai ministru kabinets.

A. Jukš'nskis.
2. panta otrā nodalījumā strīpot sekojošos beidzamos vār-

dus:
«un ministra biedri ar balsstiesībām kabinetā.»

F. Cielēns.
2. pantu papi'dināt ar sekojošu piezīmi:

«Piezīme. _M:nistru biedru amati pie resoru vadītājiem ne-
pastāv. » F. Cie'ēns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Vai referenti veļas vārdu? Vārds publisko
tiesību kommisijas referentam Cielēnam.

Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputātu
kungi! Vispirms par pārlabojumiem šai pantā, kas
pieņemti publisko tiesību kommisijā. Publisko tie-
sību kommisijā pieņēma deputāta Cielēna priekšā
likto pārlabojumu 2. pantā. 2. lasījumā Ministru
kabineta iekārtas noteikumi tika grozīti tā, ka Mi-
nistru kabineta sastāvs tikai varbūtēji paplašināts.
Spēkā esošos Ministru kabineta iekārtas noteiku-
mos paredzēts, ka Ministru kabinetā par pilntiesīgu
kabineta locekli var uzaicināt vienu ministri bez
portfeļa v a i vienu ministra biedri ar balsstiesībām
kabinetā. 2. lasījumā Jukšinska kungs, vai, ja ne-
maldos, Dzeņa kungs iesniedza papildinājumu, kas
gribēja paredzēt kabineta sastāva paplašināšanu,
«vai» vietā liekot «un», kas nozīmē to, ka Ministru
kabinetā bez viena ministra bez portfeļa var būt
arī viens ministra biedrs ar balsstiesībām ka-
binetā.. Bet šī papildinājuma redakcija bija formui-
lēta tā, ka balsošanā tā nāca pilnīgi nepareizā vietā.

Tāpēc 2. lasījumā pieņemtais teksts, kas pie-
sprausts 2. panta beigās, pārvērš šo pantu par
pilnīgu absurdu. Deputāta Cielēna priekšā liktais
papildinājums — strīpot 2. panta nodalījumā ne-
pareizi pieņemto papildinājumu novērš šo pārpra-
tumu, kā arī likvidē ministru biedri ar balsstiesī-
bām kabinetā un atstāj tikai iespējamu ministri bez
portfeļa.

Publisko tiesību kommisijas vārdā man jāpa-
balsta šis Cielēna priekšlikums, jo līdz ar to arī
turpmāk Ministru kabinetā varēs būt viens mini-
stris bez portfeļa, bet ministra biedrs ar balstie-
sībām kabinetā nevarēs būt.

Jukšinska kunga priekšlikums kommisijā balsu
vairākuma nedabūja. Par to nodotas 5 balsis, pret
— arī 5 balsis. Bet tas ir redakcionālas dabas
pārlabojums 2. panta pieņemtā tekstā, pārnesot to
domu, ko toreiz attiecīgie autori bija domājuši, citā
vietā.

Deputāta Cielēna pārlabojums par visu ministru
biedru strīpošanu publisko tiesību kommisijā no-
raidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai otrs referents
vēlas vārdu? Vārds juridiskās kommisijas refe-
rentam Lazersonam.

Referents M. Lazersons: Juridiskā kommisijā
pieņēma tikai vienu redakcionālu pārgrozījumu. Kas
attiecas uz visiem citiem pantiem, tad jāsaka, ka
tos juridiskā kommisijā apsprieda agrāk nekā pub-
lisko tiesību kommisijā, un tāpēc attiecīgie publisko
tiesību kommisijas pārlabojumi juridiskai kom-
misijai nebija zināmi. 2. pantu juridiskā kommisijā
pieņēma vienbalsīgi tādā veidā, kādā to ir licis
priekšā deputāts Jukšinskis.

Kas attiecas uz _pārējiem priekšlikumiem, tad
to balsošanas rezultāti juridiskā kommisijā ir bi-
juši šādi: par Cielēna priekšlikumu — strīpot 2.
panta vārdus «un ministru biedri ar balsstiesībām
kabineta» — nodotas 2 balsis, pret — 3 balsis, at-
turējies 1;deputāta Cielēna priekšlikums— 2. pantu
papildināt ar piezīmi: «Ministru biedru amati pie
resoru vadītājiem nepastāv» — kammisijā noraidīts
ar 4 balsīm pret 2 balsīm; priekšlikums pie 23.
panta noraidīts; priekšlikumu strīpot 28. pantu ju-
ridiskā kommisijā arī noraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenta kungs,
tik tālu mes vēl neesam; patlaban mēs apspriežam
2. pantu.'—

Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms likšu
uz balsošanu deputāta Jukšinska priekšlikumu —
2. pantam pieņemt - jaunu redakciju. Ja to pie-
ņems, atkritīs deputāta Cielēna iesniegtie pārla-
bojumi kommisijas redakcijā. Par balsošanas kār-
tību vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Es lieku priekšā
vispirms nobalsot manu iesniegto papildinājumu, jo
tas ir tālāk ejošs. Ja manu iesniegto papildināju-
mu pieņemtu, atkristu deputāta Jukšinska priekš-
likums,; ja manu priekšlikumu noraidītu, tad even-
tuāli varētu balsot arī deputāta Jukšinska iesniegto
pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Mūsu līdzšinējā bal-
sošanas prakse ir tāda, ka vispirms nobalsojam
priekšā likto jauno panta tekstu. Ja to pieņem, at-
krīt iesnjegtie pārlabojumi kommisijas izstrādātā
tekstā. Šādu kārtību ievērosim arī tagad. (Sau-
cieni no vietām': «Pareizi!») — Lieku uz balso-
šanu deputāta Jukšinska priekšlikumu.

2. pantu izteikt šādi:
2. Bez iepriekšējā pantā paredzētiem ministriem, mini-

stru prezidents var aicināt kabinetā kā pi'nfiesngu kabineta Io-
cek'l vienu ministri bez portfeļa un ministra biedri ar balss-
tiesībām kabinetā.

Ministris bez portfeļa izpilda pienākumus, ko tam uzliek
ministru prezidents vai ministru kabinets.»
Juridiskā kommisijā šis priekšlkūms pieņemts; publi-
sko tiesību kommisijā balsis dal'jušās līdzīgās daļās.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Jukšinska
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta Jukšinska priekšlikumu no-
dotas 42 balsis, pret — 35 balsis, atturējušies 5.
2. pants_ pieņemts deputāta Jukšinska priekšā liktā
redakcijā; _ līdz ar to atkrīt abi deputāta Cielēna ie-
sniegtie pārlabojumi 2. pantā. Lūdzu nolasīt pār-
labojumus 23. pantā.

Sekretārs J. Breikšs:
«23. pantu strīpot. F. Cielēns.
23. pantā strīpot otrā lasījumā pieņemto papi'dinājumu:

«ja . tas nav pilntiesīgs kabineta loceklis (2. pants),».
F. Cielēns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (Referents F. Cie-
lēns no vietas: «Tie atkrīt!») 'Ievērojot pieņemto
2. panta redakciju, abi

^
pārlabojumi 23. pantā at-

krīt. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 28. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«28. pantu strīpot. F. Cielēns.
08. panta otrā lasījumā pieņemto tekstu papildināt ar

sekoošu jaunu teikumu: «Persona, kas saņem šo atalgojumu,
nevar tanī pašā laikā saņemt atalgojumu citā vadsts vai valsts
autonomo uzņēmumu amatā». F. Cielēns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Vai referenti veļas vārdu? Vārds publisko
tiesību kommisijas referentam Cielēnam.

Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputātu
kungi! Deputāta Cielēna priekšā liktais pārlabo-
jums — strīpot 28. pantu — grib panākt to, lai mi-
nistriem, pec viņu atkāpšanās, par tiem 3 mēne-
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šiem algu nemaksātu. Šis papildinājums publisko
tiesību kommisijā balsu vairākuma neatrada. Pub-
lisko tiesību kommisijā turpretim pieņēma ar lielu
balsu vairākumu deputāta Cielēna otro priekšlikumu,
proti to, kas nosaka, ka persona, kas saņem šo
atalgojumu par 3 mēnešiem pēc tam, kad ministra
amatu tā nolikusi, nevar tanī pašā laikā saņemt
atalgojumu citā valsts vai valsts autonoma uzņē-
muma amatā. Tas ir, piemēram, tā: ja kāds de-
putāts, vai departamenta direktors, vai cits valsts
ierēdnis ir bijis ministris, tad viņš, nolicis šoamatu,
saņem gan pair trīs mēnešiem' ministra algu, bet ne-
var to saņemt tanī vietā, kur viņš darbojas kā
valsts darbinieks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās kom-
misijas referentam Lazersonam

Referents M. Lazersons: Kas attiecas uz 28.
pantu, tad balsojot kommisijā balsis dalījās tā, ka
par strīpošanu bija tikai 2 balsis, pret to — 4 bal-
sis un 1 atturējās. Tā tad priekšlikums tika no-
raidīts. — Kas attiecas uz deputāta Cielēna otro
priekšlikumu, ka persona, kas saņem ministra at-
algojumu par 3 mēnešiem, nevar tanī pašā laikā
to saņemt valsts vai valsts autonomo uzņēmumu
amatā, tad par to juridiskā kommisijā bija 2 balsis,
pret — arī 2 balsis un atturējās 3. Tā tad arī šis
priekšlikums netika pieņemts'.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kār-
tība būs šāda: vispirms likšu uz balsošanu depu-
tāta Cielēna pirmo priekšlikumu — 28. pantu strī-
pot. Ja to_ pieņems, atkritīs deputāta Cielēna ie-
sniegtais pārlabojums 28. pantā; ja deputāta Cie-
lēna pirmo priekšlikumu noraidīs, nāks nobalso-
šanā pārlabojums 28. pantā. — Nobalsošanā nāk
deputāta Cielēna pirmais priekšlikums, kas abās
kommisijas noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. De-
putāta Cielēna pirmais priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Cielēna iesniegtais pār-
labojums 28. pantā, kas juridiskā kommisijā no-
raidīts, bet publisko tiesību kommisijā pieņemts.
Lūdzu pacelties tos. kas ir pret šī pārlabojuma pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. ' Tādu nav. Par deputāta Cielēna iesniegtā
pārlabojuma pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret
— 44 balsis. Šis pārlabojums noraidīts, — Lūdzu
nolasīt pārlabojumu 29. pantā.

Sekretārs J. Breikšs:
«29. panta otrā lasījumā pieņemtā teksta otro nodaitiiimu

papi'diniāt ar sekoiošo: starp vārdiem «vai valsts paba'stus
no valsts,» un vārdiem «vai pasūtījumus no valsts» ielikt seko-
jošus vārdus «vai va'sts garantijas». F. Cielēns. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Vai referenti vēlas vārdu? Vārds publisko
tiesību koimmisijas referentam. Cielēnami.

Referents F. Cielēns: Šis pants paredz tos uz-
ņēmumus, kurosjministriis nevar piedalīties, ja uz-
ņēmumiem ir kādas peļņas veikala attiecības ar
valsti. 2. lasījumā pieņēma tekstu, kurā bija uz-
skaitītas peļņas veikala attiecības ar valsta, bet šis
saraksts vēl būtu jāpapildina ar vārdiem «vai valsts
garantijas»._ Publisko tiesību kommisijā atzina de-
putāta Cielēna papildinājumu par nepieciešamu, jo
ir tādi uzņēmumi, kas var saņemt valsts garantijas.
Arī šādos uzņēmumos ministri nevarētu piedalīties.
Piemēram kāda privāta dzelzceļa kompānija saņem
valsts garantijas, un viņai ir nodrošināts peļņas pro-
cents. Šādos (gadījumos kāds direktors vai direk-
cijas loceklis nevarētu būt tanī pašā laikā arī mi-
nistris. piemēram satiksmes ministris. Tāpēc pub-
lisko tiesību kommisijas vārdā man jāatbalsta de-

putāta Cielēna iesniegtais priekšlikums, kas ar lielu
balsu vairākumu pieņemts publisko tiesību kommi-
sijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās
kommisijas referentam Lazersonam.

Referents M. Lazersons: Juridiskā kommisijā
par deputāta Cielēna pārlabojumu 29. pantā iztei-
cās 3, atturējās 4; tā tad priekšlikums noraidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Cielēna iesniegtais pārlabojums 29. pantā,
kas publisko tiesību kommisijā pieņemts, bet ju-
ridiskā kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Cielēna iesniegtā 29. panta pārlabo-
juma pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 36 bal-
sis. Pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 29.
pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 29. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 29. pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Vai redakcijas kommisijas
referents var referēt? Vārds redakcijas kommisi-
jas referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Pārgrozījumos Ministr»
kabineta iekārtā ievadā vārdu «sākošus pārgrozīju-
mus» vietā likt «šādus pārgrozījumus». Vairāk reižu
kur sacīts «šādi», likt vārdu «tā», un 29. panta pie-
zīmē vārda «kultūrēlas» vietā likt «kulturālas». —
Citu pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Lieku uz balsošanu
pārgrozījumus Ministru kabineta iekārtā 3. lasījumā
visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas iv
par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par likuma pieņemšanu 3. lasījumā vi-
sumā pārlabotā veidā nodota 51 balss, pret —
1 balss, atturējušies 32. Likums 3. lasījumā visumā

pārlabotā veidā pieņēmis. — Līdz ar to 3. die-
nas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 4. dienas kārtības punktu — pa-
pildinājumi likumā par p a v a 1 s t n i e -
c I b u, 3. lasījums. Referents P. Sīmanis.Vārds
referentam.

Referents P. Sīmanis: Papildinājumos likumā
par pavalstniecību 3. lasījumā 8. pantā iesniegti
divi pārlabojumi. Publisko tiesību kommisijā vien-
balsīgi pieņēma deputāta Laimiņa pārlabojumu. Par
deputāta Petrevica pārlabojumu publisko tiesību kom-
misija atzina, ka ar 8. panta pieņemšanu deputāta
Laimiņa redakcijā deputāta Petrevica pārlabojums
8. pantā atkrīt. Deputāts Petrevics ir paziņojis,
ka viņš savu priekšlikumu ņems atpakaļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nolasīt pār-
labojumus papildinājumos likumā par pavalstnie-
cību.

Sekretārs J. Breikšs:
«8- pantu izteikt šādi:
8. Pilsoņiem, kas Latvijas pavalstniecību ieguvuši, snie-

dzot_par sevi nepatiesas ziņas, vai uzrādot likumā paredzēto
apstākļu apstiprināšanai viltotus dokumentus, vai uzdodot lie-'
ciniekus, _ kuri devuši nepatiesu liecību, pilsoni tiesības var
atņemt tādā pat kārtībā, kādā tās piešķirtas, piecu gadiu lai-
kā, skaitot no pavalstniecības iegūšanas dienas.

E. Laimiņš.
S. pantā strīpot vārdu «atklājas» un tā vietā likt «no

tiesas konstatēts». a. Petrev'cs.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Referents jau izteica savas domas par šiem
pārlabojumiem. Balsošanas kārtība būs šāda: vis-
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pirms likšu uz balsošanu deputāta Laimiņa iesniegtojauno redakciju 8. pantam. Ja to pieņems, tad, kājau referents ziņoja, deputāta Petrevica priekšli-
kums atkritis; ja deputāta Laimiņa iesniegto re-dakciju noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Petre-
vica priekšlikums. Lieku uz balsošanu deputāta
Lainuņa iesniegto 8. panta redakciju. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tas pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums._ 8. pants pieņemts deputāta Laimiņa
priekša likta redakcija. — Deputāts Petrevics savu
priekšlikumu noņem. Vārds redakcijas kommisijas
referentam Deķenam.

Referents K. Dēķens: Papildinājumos likumā
par pavalstniecību nupat pieņemtā 8. pantā «kuri»
vieta jāliek «kas». — Vairāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk pa-
pildinājumi likumā par pavalstniecību 3. lasījumā
visuma pārlabota veida. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā pārla-
bota veida. Tādu nav . Kas atturas? Nav. Li-
kums 3. lasījuma visuma pārlabotā veidā vienbal-
sīgi ,pi eņ emts.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījumi preses likumā. Referenti P. Sīma-
nis un A. Bergs. Ludzu referentus referēt. Vārds
publisko tiesību kommisijas referentam Sīmanim.

Referents P. Sīmanis: Mani kungi \ Šie pār-
grozījumi, kas _izstrādāti publisko tiesību un juri-
diska, kommisijas, versti pret zināmiem praktiskā
dzīve noverotiem _ šī likuma pārkāpumiem. Vislie-
lākā un svarīgāka preses likuma daļa, kā zināms,
zīmējas uz periodiskiem izdevumiem). Tikai vi-
ņiem likums prasa atbildīgo redaktoru iepriekšēju
pieteikšanu iekšlietu ministrim u. t. t.

Tagad nu izrādās, ka izdevēji, kuriem ir ie-
mesls izvairīties no šādas oficiālas pieteikšanās
valsts uzraudzības instancē, ir atraduši jaunu pre-
sesražojumu izdošanas veidu, uz kuru nevar attie-

. cinat preses likuma definīciju par periodiskiem iz-
devumiem, kamdēļ arī šādā veidā izdotie ražojumi
nav padoti preses likumam. Šī likuma 2. panta pie-
zīme paredz

^
ka «par periodiskiem, šī likuma no-

zīme, uzskatami izdevumi, kuri ar vienu un to pašu
nosaukumu iznāk pa laikmetiem, ne retāk kā reizi
pa 3 mēnešiem.» — Pamatojoties uz šo noteikumu,
tagad iznāk laikraksti daudz īsākos laikmetos nekā
reiz pa 3 mēnešiem, bet katru reizi ar drusku citā-
dāku nosaukumu. Pirmā numura virsrakstam otrā
izdevuma tiek piemetināts vārdiņš «jaunais» vai
«jauna», treša izdevumā atkal notiek niecīgs vārdu
pārvietojums virsrakstā, pie kam katru reizi ārē-
jais izskats ir tik līdzīgs, ka katram lasītājam tūlīt
ir skaidrs, ka šeit viņam tiek pasniegts iepriekšējo
numuru turpinājums.

Nevar būt nekādu šaubu, ka tāda izdevumu at-
kārtošana jāuzskata par periodisku un tādēļ arī
šiem izdevumiem jābūt padotiem preses likuma no-
teikumiem. Mūsu_ projekts tādēļ liek priekšā perio-
disko izdevumu definīciju 2. panta 1. piezīmē pa-
pildināt ar šādu teikumu: «Tāpat par periodiskiem
uzskatāmi izdevumi, kas, atsevišķi iznākdami, to-
mēr pēc ārējā izskata, līdzīga nosaukuma vai citādi
ir agrākā izdevuma turpinājums».

_Kommisijā bija iebildumi, ka šī redakcija esot
pārāk nenoteikta; it sevišķi vārdi «vai citādi» tiesne-
šiem dodot iespēju rīkoties par daudz,brīvi — sa-
skaņā ar saviem ieskatiem. Man šķiet, ka tā nebūtu
nekāda nelaime. Pamata ideja taču ir ļoti skaidra:
ja tiesnesim rodas pārliecība, ka, neskatoties uz
dīverģējošo nosaukumu, katrs izdevums tomēr kva-

lificejams ka iepriekšēja izdevuma turpinājums, tad
tas atzīstams par periodisku izdevumu. Ja gribētu
izdot sīkus aizrādījumus un noteikumus, kādas pa-
zīmes jāņem par pamatu šī jautājuma izšķiršanā,
mes tikai atvērtu sāndurvis šādiem pārkāpumiem.

Otrais pārgrozījums attiecas uz iekšlietu mini-
stra tiesībām aizliegt kāda ar tiesas spriedumu ap-
turēta preses orgāna iznākšanu ar līdzšinējo nosau-
kumu. Konsekventi mums varbūt vajadzēja aizliegt
katra _preses orgāna iznākšanu, kas atzīstams par
apturētā izdevuma turpinājumu. (Sauciens pa krei-
si^ «Vispār presi vajadzēja aizliegt!») Tik tālu
mes negribam iet; mēs aizliedzam vienīgi tādu ap-
turēta preses orgāna turpinājumu, kas grib lietot
līdzīgu nosaukumu. Ja atļausim izdot preses or-
gānu ar līdzīgu nosaukumu jau apturētā preses or-
gāna nosaukumam, tad jaunais izdevums būs tāds
pats kā iepriekšējais, un tādā veidā būs nicināts tie-
sas spriedums. No tā jāizvairās.

Man šķiet, ka nekādu nopietnu iebildumu pret
šiem pārgrozījumiem nevarētu būt; tāpēc lūdzu
pieņemt šos pārgrozījumus koimmisiju priekšā liktā
redakcijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās
komimisijas referentam Bergam.

Referents A. Bergs: Augsti godātie deputātu
kungi! Arī juridiskā koimmisija apsprieda pārgro-
zījumus preses likumā, par kuriem šeit nupat pla-
šāki

^
referēja Šīmaņa kungs; arī viņa tiem piekrīt

un lūdz tos pieņemt.
Pie tā, ko> nupat teica publisko tiesību kommi-

sijas referents, lai atļauts piebilst tikai pāris vārdu.
Šos pārgrozījumus ir izsaukuši piedzīvojumi.

Pirmais no tiem, kā jau paskaidroja, ir tāds, ka ne-
periodisku izdevumu veidā mēģina izdot tādus iz-
devumus, kas patiesībā ir periodiski. Neperio-
diskiem izdevumiem nevajaga nekādas atļaujas,
nekāda paziņojuma; tos izdod vienkārši bez atbil-
dīgiem redaktoriem u. t. t.;_turpretim periodiskiem
Izdevumiem vajadzīga zināma atļauju,* t. i. ie-
priekšēja paziņošanai, ko praksē apiet bieži tā, ka iz-
dod pēc būtības un satura periodisku izdevumu it
kā_ neperiodiska izdevuma veidā, kaut gan pilnā
mērā tas ir periodisks izdevums. Tādā veidā tur-
pina izdot pat tādus izdevumus, kas jau aizliegti,
un pie tam bez kaut kādas jaunas pieteikšanas vai
atļaujas izdabūšanas aizliegtā izdevuma vietā.

Lai šādi nevarētu apiet likumu, lai nevarētu
to padarīt par smieklīgu vai pilnīgi neesošu, ir
vajadzīgs pārgrozījums, kas _ir izteikts 2. panta
pirmās piezīmes papildinājumā.

Ir taisnība, ka kommisijas atdūrās uz vārda
«citādi». Tiešām tas ir diezgan stiepjams vārds.
Bet apmierināties tikai ar tām iezīmēm, kas tieši
minētas — «pēc izskata un pēc nosaukuma» —
arī nevar, jo tās nesedz visas tās iezīmes, kas aiz-
rāda uz līdzību agrākam izdevumam. Tāpēc bez
vārdiem «vai citādi» nekādā ziņā nevar iztikt. Tie
aptver ko plašāku, bet tomēr ir vajadzīgi. Neva-
jadzētu arī baidīties, ka tos varētu tulkot pārāk
plaši, jo tulkošana ir tiesas varā. Virziens, kā-
dā šie vārdi būtu tulkojami, pašā panta saturā jau
ir ielikts iekšā. Tāpēc juridiskā kommisijā pilnā
imērā piekrita šim pirmām pārgrozījumam un lūdz
to pieņemt.

Vēl mazāk kas sakāms par otro pārgrozījumu
preses likuma, t. i. 6. panta, kur grozīts tikai viens
vārds. Tur paredzēts, kādos gadījumos iekšlietu
ministris neizdod apliecību periodiska izdevuma iz-
došanai. Līdz šim bija noteikts, ka apliecību neiz-
dod tad, ja aizliegts ir kāds izdevums ar tādu pašu

'

? . . .
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nosaukumu. Bet to viegli var apiet, lietojot to pa-
šu nosaukumu un tikai, varbūt sīkiem burtiem, pie-
liekot ko jaunu klāt. Piemēram kommisijā demon-
strēja kādu izdevumu, kas iznācis 11 dažādos vei-
dos, pieliekot tikai nedaudz burtu kaut kur augšā
vai malā klāt. Saprotams, ka nosaukums ir tas
pats, bet, burtiski ņemot, tas nav tas pats, lai gan
ir ļoti līdzīgs. Lai nebūtu iespējams tādā veidā
apiet likumu un tiesas spriedumu, jāieliek vārdi
«vai līdzīgu». Ar to būtu novērsts tas, ka, gro-
zot mazā veidā kādas avīzes nosaukumu, varētu to
pašu aizliegto izdevumu izdot par jaunu. Arī šo
pārgrozījumu juridiskā kommisijā pieņēma un lūdz
arī Augsto namu to pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārī-
gas debates. Vārds deputātam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Sociāldemokrātu frakcija un
partija aizvien visā savā pastāvēšanas laikā ir tu-
rējusies pie uzskata, ka idejas nav apkarojamas ar
policejiskiem līdzekļiem. Pret ideju, ja tā kādam
nav pieņemama, jācīnās ar pretideju, tā jāmēģina
apkarot ar otru ideju un ne ar varas līdzekļiem.
Tāpēc arī sociāldemokrātu frakcija un partija aiz-
vien ir aizstāvējušas idejas paušanas brīvību, pre-
ses brīvbu, un ir centušās, cik tas viņu spēkos ir
bijis, izdodot likumu par presi, aizstāvēt tādus no-
teikumus, kas dod iespēju izpausties katrai idejai.

Mūsu preses likums, kaut arī ar dažām nepil-
nībām, līdz šim dod tomēr diezgan lielu iespēju iz-
pausties katrai idejai. Tagad ar jauno pārlabo-
jumu, kas, deputātu kungi, ir jūsu priekšā, pare-
dzēts apkarot šādu ideju izpaušanos. Nav nekāds
noslēpums, ka pārlabojums pirmkārt vērsts pret
kreisās strādniecības izdevumiem. Publisko tie-
sību kommisijā rādīja veselu rindu eksemplāru,
kas it kā ar līdzīgu nosaukumu vai vārdu grozīju-
mu esot iepriekšējā izdevumu turpinājumi. Tā pa-
ša iemesla dēļ šos izdevumus centās atzīt par pe-
riodiskiem izdevumiem. Mūsu frakcija uzskata,
ka tā tomēr būtu zināma preses brīvības ierobe-
žošana; tāpēc mūsu frakcija neatzīst šādu pārlabo-
jumu par pieņemamu.

Arī no tīri juridiskā viedokļa būtu jāsaka, ka
par periodisku izdevumu nevar uzskatīt tādu iz-
devumu, ko tagadējais projekts -grib padarīt par
periodisku izdevumu. Ja kāds preses izdevums
iznāk kaut arī ar līdzīgu nosaukumu, bet tomēr
citu nosaukumu, teiksim — iznāk kāds izdevums
ar nosaukumu «Strādnieku Cīņa», un to aptur, bet
pēc tam iznāk cits izdevums ar nosaukumu «Jaunā
Cīņa» un ar citu redaktoru, — tad tas formāli ir
cits izdevums un nav tas pats. Tāpēc to nevar
nosaukt par periodisku izdevumu. Ja laikraksts
iznāk vienreiz, tad tas nav periodisks; tāpēc mūsu
frakcija izsakās pret šo pārlabojumu.

Arī otrs pārlabojums: «Ja izdevums ar tādu
pašu vai līdzīgu nosaukumu ir apturēts, vai ar
tiesas spriedumu aizliegts» — ir neskaidrs. Ko
nozīmē vārdi «ar līdzīgu nosaukumu»? Tas ir
par daudz tālu ejošs un stiepjams jēdziens. Vai
izdevums ir līdzīgs izdevums, vai nē, par to sprie-
dīs vairs ne tiesa, bet administratīva iestāde, Iekš-
lietu ministrija, pareizāk sakot. Iekšlietu ministri-
jas preses nodala. Mums negribētos dot šai admi-
nistratīvai -iestādei tādas tiesības, un tāpēc mēs
izsakāmies pret šo pārlabojumu. Katru ideju, ja
tā nepieņemama, jācenšas apkarot ar idejiskiem
līdzekļiem. Arī mūsu frakcijai tie Ieskati, kurus
pauž attiecīgie izdevumi, kurus tagad ar likuma
palīdzību grib apturēt, nav pieņemami, bet mēs
atrodam citus, līdzekļus cīnīties pret šiem ieska-

tiem, proti — tādus pat idejiskus līdzekļus, jo
mēs esam pārliecināti, ka kādu ideju apkarot ar
varu nav iespējams. Tas var turpināties kādu
laiku, bet ja ideja būs dzīves spējīga, tad varam
lietot varu cik patīk — tā tomēr dzīvos; bet ja
kāda cita ideja būs spēcīgāka un ar to apkaros šo
pirmo, tad šī pirmā arī pazudīs. Policijas lī-
dzekļi nav tie, kas to iznīcinās.

Mūsu frakcija balsos pret šo likumu.
Priekšsēdētājs P. {Kalniņš: Vārds deputā-

tam Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):

Viena no tagadējās valdības galvenam rūpēm, kā
tas redzams no vairākiem koalīcijas iesniegtiem
pārlabojumiem preses likumā pagājušā gadā un
arī šogad, ir preses apkarošana un, teiksim pilnī-
gi atklāti, revolucionārās strādniecības preses
apkarošana. Visi šie gludie pantiņi, kurus te vēl
gludāk motivēja juristu kungi, grib padarīt iespē-
jami grūtāku kreisās strādniecības preses izdevu-
mu iznākšanu, lai cik iespējams sašaurinātu pre-
ses likumu un to stāvokli, kāds patlaban ir. Mēs
zinām, ka gandrīz katru nedēļu un katrā ziņā
katru mēnesi konfiscē strādnieku preses izdevu-
mus, lieto pret kreisās strādniecības presi vispat-
vaļīgākās un visvarmācīgākās metodes, kā to
šodien jau vienreiz nācās apgaismot no šīs ka-
tedras. Bet kā arī nav gribēts šo 10 gadu laikā
apkarot un iznīcināt šo kreisās strādniecības pre-
si, tomēr to nav izdevies līdz šim iznīcināt. Tā
laužas uz ārieni gan legālā, gan nelegālā veidā
un mobilizē strādnieku masas. Buržuāzijai vien-
mēr no jauna jācīnās pret strādnieku presi, arvien
vairāk jālieto pret kreiso strādniecību dažādas
patvaļas metodes. Tomēr buržuāzija strādniecī-
bas presi nevar nožņaugt, turoties demokrātisko
likumu rāmjos, un tāpēc tā arvien vairāk kāpj
laukā no šiem rāmjiem, piedraud strādniecības
preses izdevējiem un redaktoriem, konfiscē strād-
nieku izdevumus, zog strādniecības preses izde-
vumus.

Ja pastāv šāda administratīva prakse, tad
tagadējā koalicija. uzskatu par savu uzdevumu šo
nedemokrātisko praksi ietvert attiecīgos likumos.
Te jau Berga kungs, referējot kommisijas vārdā
par šo likumu, aizrādīja, ka šie pārlabojumi pre-
ses likumā izauguši no prakses. Es pilnīgi piekrī-
tu Berga kungam tanī ziņā, ka šie pārlabojumi ir
izauguši no buržuāzijas varmācības un tagadējās
koalīcijas patvaļas prakses. Tagad grib šo pat-
vaļu kanonizēt likumā.

Vispirms pakavēsimies pie paša likuma bū-
tības. Kas tad šinīs pārgrozījumos ir izteikts?
Šī likuma formulējumi attiecās uz to, kas ir perio-
disks izdevums, un kas nav. Šie formulējumi ir
ārkārtīgi plaši, un tie novesti tešām līdz absur-
dam.

Te piemēram sacīts, ka par periodiskiem iz-
devumiem uzskatāmi tādi preses izdevumi, kas
«pēc ārējā izskata» līdzinoties iepriekšējiem izde-
vumiem, Ko tas nozīmē «pēc ārējā izskata»? Tas
taču ir absurds formulējums! Mēs zinām, ka visus
laikrakstus drukā uz balta papīra ar melnu dru-

. kas krāsu un tikai «Sociāldemokrāts» augstos
svētkos iznāk ar sarkanu galvu. (Br.Kalniņa
starpsauciens.) Jā — tāpat arī iznāk «Pēdējais
Brīdis»; laikam, jūs no tā esat nošpikojuši šo gu-
drību. — Saskaņā ar tagadējo formulējumu iznāk:
ja kāds laikraksts atgādina otru laikrakstu, tad
tos tūlīt var vest sakarībā un uzskatīt par savā
starpā saistītiem periodiskiem izdevumiem.
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Vel interesantāks ir otrs formulējums par pe-
riodiskiem izdevumiem, kas jāuzskata kā savā star-pa siaistiti un kam nepieciešami izprasīt koncesiju.
Te sacīts, ka par tādiem izdevumiem uzskatāmi iz-
devumi ar «līdzīgu nosaukumu». Ko tad, cienī-jamie juristu kungi, jus gribat saprast ar šo «lī-dzīgo nosaukumu»? Ja, piemēram, iznāk kāds so-ciāldemokrātisks laikraksts «Strādnieku Avīze» bet
kreisai strādniecībai iznāks «Darba Laužu Avīze»
— vai tie bus līdzīgi nosaukumi? Nu, tas jau irskaidrs! Jus_ jau ļoti skaidri rīkojaties savā ta-gadēja prakse. Kad_ šis likums būs pieņemts, jūs
rīkosities līdzīgi, ievērojot tikai politiskus motīvus.
«Līdzīgs nosaukums»Jums būs arvien tur, kur jumsvajadzēs vajāt kreisas strādniecības presi, un ne-lidzigs tas bus tur

^
kur tas, attieksies uz jūsu un jūsusabiedroto — sociāldemokrātu presi.

_Savā ziņā juridisks sasniegums ir trešais for-
mulējums — vārdiņš «citādi». Periodisks izdevums
ir tas, kas izskatās vai liekas «citādi» līdzīgs. Teir vislielākā nenoteiktība. Prokuroru kungiem' te ir
dota liela brīvība, jovārdiņu «citādi» var lietot katrāgadījuma, un te nav noteikta norma, kas ierobe-
žotu tiesnešu saprašanu, kas tas ir — «citādi». Ja
atstāsim šādu formulējumu, tad varēs katrā gadī-
juma ķerties _pie kragas kreiso strādnieku izdevu-
miem

^
un varēs darīt ar tiem, ko grib. Jāsaka, ka

ar šādu formulējumu tiešam ir gribēts labot to
demokrātiju, kas pec Berga kunga ieskatiem «ne-
iet». Demokrātijas sirdi grib izplēst tik plašu, ka
tanī varētu ietvert_ visus administratīvās patvaļas
gadījumus, lai strādnieku un zemnieku frakcijas
pārstāvji vairs nevarētu teikt, ka šeit pārkāpj li-
kumu, pielaižot administratīvu patvaļu. Šie li-
kuma formulējumi, vārdiņi «citādi», «līdzīga ārēja
izskata», «līdzīga nosaukuma» plaši atvērs durvis
Iekšlietu ministrijas un prokurora rīcībai strād-
nieku, sevišķi_ kreiso strādnieku preses vajāšanai.
Tāds, luk, ir jūsu gudri izstrādātā likuma saturs.

Tagad vēl jāteic pāris vārdu par šī likuma po-
lītisko_pusi. Jau savas runas sākumā aizrādīju, ka
tagadēja valdība par savām 'galvenam rūpēm ir
padarījusi strādnieku preses žņaugšanu. Jau pa-
gājuša sesija izdeva likumu, kas ierobežo deputātu
tiesības. Tagad atkal grib izdot jaunu preses ie-
robežojumu

^
LaLaizmaskotu patiesos nolūkus, jau-

tājumu nostāda tā, it kā gribētu apkarot pornogrā-
fiju, it kā likums būtu domāts tādam nolūkam, lai
prese nevarētu ieviesties pornogrāfija, lai tanī ie-
turētu pilnīgi tikumīgu un pieklājīgu toni. Cienī-
jamieUkuma autori, man jāsaka, ka tieši jūsu presē
no viena gala līdz otram — sākot no nacionālā
bloka preses un beidzot ar sociāldemokrātu presi —
arvien ir atradusi mitekli pornogrāfija; bet ap-
karot pornogrāfiju sava presē jūs nemaz necen-
šaties.

Tas pats nacionālā bloka laikraksts, ko tiešām
lasa laikam ļoti_ tikumīgās matronas un labās ģi-
menes, kas nekādā ziņā nevarētu samaitāt lielbur-
žuazijas jauno paaudzi, rāda ko citu. Ko mēs re-
dzam šinī laikrakstā? Tur mēs redzam politiski
pornogrāfiskas karikatūras par šī laikraksta po-
litiskiem pretiniekiem. Laikam vēl visu jūsu at-
miņā ir karikatūra, kur berģistu koalīcijas draugi —
centra politiķi bija attēloti ielas meitu lomā. Vai
tā ir pornogrāfija, vai nav, pair to, liekas, nevie-
nam nevarētu būt šaubu. — Tāpat pie mums pa-
stāv viena cita ļoti izplatīta pēcpusdienas avīze,
mūsu centra grupu reprezentante, un arī tanī gan-
drīz vai katrā numurā jūs varat atrast visspilgtā-
kos pornogrāfijas piemērus. — Beigu beigās arī

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rtgā, Saeimas laukumā.

«Sociāldemokrāts» nav pilnīgi bez vainas šinībranža.
Ja jau tās lietas ir tādas, tad pašlaik, liekas,

pornogrāfijas apkarošana ir pilnīgi nevajadzīga.
Bet ja nu šeit grib lietot tos pašus spaidus pret vi-
siem preses orgāniem,, tad, protams, te ir auglīga
zeme provokācijai.

Sakarā ar šo likumu man nāk atmiņā Linarda
Laicena paris gadu atpakaļ iespiestais stāsts «Por-
nogrāfija», kur atstāstīts gadījums ļoti līdzīgs tam,
kas pašlaik notiek. Stāstiņa attēlots, ka «cīņā arpornogrāfiju» izdots tāds pats likums:, kādu jūs
tagad izdodat, bet ka _ praktiskā rezultātā ir bijis
tas, ka konfiscēta strādnieku prese. Gluži tāpat
bus ari tagad jūsu politiskā praksē.

Ta tad skaidrs, ka šie grozījumi preses likumā
ir tīri politiskas dabas un ka tie ari visu savu asu-
mu vērsīsies pret kreiso strādniecību. Tie pa-
cels tikai likuma kārtā to patvaļu, kas patlaban
valda. Tie grib ierobežot kreisās strādniecības
presi un šinī nozīme arī ir izdoti, lai par jaunu uz-
bruktu kreisai strādniecībai, ko jau tagad uz visas
līnijas dara fašistiski-reakcionārā valdība un par
ko, man jāsaka, priecājas arī sociāldemokrātu frak-
cija un partija.

Te kā preses brīvības bruņinieks uzstājās de-
putāts Petrevics. Man viņa uzstāšanās idejiska cī-
nītajā loma par idejisku politisku uzskatu idejisku
izcīnīšanu ir pilna mērā jāatmasko, jo taisni krei-
sas ^ valdības laika, jo sevišķi nikni vajāja kreisās
strādniecības presi. Mēs ļoti labi pazīstam sociāl-
demokrātu idejisko cīņu no viņu denunciācijām un
kreisas valdības prokuroru darbības, kad viņi kon-
fiscēja kreiso presi. Varbūt tāpēc Petrevica runa
bija tik īsa un bāla. Sociāldemokrātiem arī ar vi-
su viņu norūdīto liekulību bija grūti ko principiālu
pateikt, grūti sevi attaisnot. Skaidra lieta, ka viņu
pārmetumi fašistiskai_ valdībai bija tīri platoniskas
dabas. Viņiem absolūti nav svarīgi šie preses pār-
grozījumi, jo viņi iet kopā ar policiju un dažreiz
vel vairāk neka fašistiskais spārns priecājas par
kreiso izdevumu konfiscēšanu. Dažreiz ir gadījumi,
kad_ kreiso strādnieku izdevumi tiek konfiscēti viņu
laba.

Tas ir vēl viens apstiprinājums tam, ka šie pār-
grozījumi preses likuma ir versti pret revolucionāro
strādniecību. Revolucionārā strādniecība tos arī
uzņems kā zināmu cīņas izaicinājumu. Mēs te no
Saeimas tribīnes uzaicinām revolucionāros strād-
niekus, ja buržuāzija, pastiprinātā kārtā žņaugs
mušu presi, ja tā uzliks jaunus uzpurņus mūsu pre-
sei, pastiprināt savus nelegālos preses izdevumus,
izdodot tos divkārtīgā un trīskārtīgā skaitā. Tā
bus revolucionāras strādniecības atbilde jūsu pre-
ses žņaugiem,_ jūsu preses uzpurņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Linardam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Izstradajot_ šos pārlabojumus un iesniedzot tos Sa-
eimai atklājas viena buržuāzijas raksturīgākā īpa-
šība

^
t. i. atklājās viņas sabiedriskās un politiskās

morāles stāvoklis — viņas melīgās morāles stā-
voklis, ļ

Par projekta politisko pusi mūsu frakcijas
biedrs jau runāja. Es gribu atzīmēt pāris vārdos
ta_ morālisko bāzi. Šī morāliskā bāze sevišķi at-
klājas tad, kad šis likumprojekts tika apspriests
juridiska kommisijā. Juridiskā kommisijā laipni un
zināma mēra saldeni laizījās ap šo likumprojektu
vairākas sēdes un taisni ap to punktu, kas izteic
buržuāzijas morajes sargāšanas lietas, t. i. ap 6.
panta d punkta pārlabojumu.

3
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Runājot par morālisko pusi, jāsaka, ka bur-
žuāzijai ir divējāda morāle, viena pret strādnie-
kiem, otra pretsevi pašu, pret savu imājas dzīvi u.
t. t. Pret strādniekiem viņa ar savu morāli, es
gribētu sacīt, tiek diezgan viegli galā. Viņa to
izdara uz ielas. Tur viņa ar policijas palīdzību
parāda savu morāli brutāli un huligāniski. Bet kas
zīmējas uz pašu mājām, tad te ir drusku savādāk.
Te viņai rodas Jielas grūtības, un viņai jāgudro un
jāprāto, kā varētu būt vilks paēdis un kaza dzīva.
Šinī virzienā buržuāzija ir centusies varbūt meklēt
iznīcināt tikai dažus ne visai, tā sakot, patīka-
mus izdevumus. Bet vispār par kādu savas
preses morālisku savaldīšanu arī politiskā ziņā viņa,
protams, te arī nevar domāt. Šo grozījumu poli-
tiska puse ir skaidri nomanāma, turpretim 1 par
otro — -morālisko pusi vēl būs jārunā, kad nāks
apspriešanā papildinājums sodu likumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bre iksam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šī likumprojekta 3 rindiņās
neapšaubāmi ietverts loti liels saturs — saturs, kas
attiecas taisni uz mūsu preses brīvību. Mūsu taga-
dējās dzīves gandrīz katru dienu konstatētie fakti
liecina, ka pastāvošais, preses likums jālabo, jo
bez pārlabojumiem mūsu preses likums ir trūcīgs.
(Sauciens pa kreisi: «Ak jūs trūcīgie!») Un trū-
cīgs tas ir nevis aiz tiem iemesliem, ko te minēja
deputāti Laicens un Jankus, ka pilsoņi it kā gribot
ko sasniegt ar melīgu morāli. Man centra bloka
vārdā jāsaka, ka šie pārlabojumi nav domāti por-
nogrāfijas apkarošanai, bet gan to domu un po-
litisko centienu apkarošanai, ko pauž deputāti
Jaukus un Laicens. Es sacīšu, ka tie centieni no-
teikti ir nostādīti blakus ? pornogrāfiskiem centie-
niem, jo valsts pamatu graušana, ko tie dara ar
savu presi, ar savām nepielaižamām runām, ir
skaidrs pierādījums, kas mūs spiež rūpēties, lai šis
likums būtu stingrāks. Taisni aiz šiem motīviem
mūsu bloks balsos par to, lai šis projekts tiktu pie-
ņemts un izlietots nevis pret pornogrāfiju, bet pret
kommūnistiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
juridiskās kommisijas referentam' Bergam.

Referents A. Bergs: Petrevica kunga aizrādī-
jumu, ka ideju nevar apkarot policejiskiem līdzek-
ļiem, varētu pieņemt par pareizu. Bet te jautājums
negrozās ap to. Jautājums, kas ir mūsu priekšā,
grozās tikai ap to, kā skaidrāku un noteiktāku pa-
taisīt mūsu preses likumu. Bet tas nedod nekādu
iespēju, nekādus līdzekļus kaut ko idejisku apkarot.
Tā taču nav idejas apkarošana, ja likumu padara
noteiktāku._ Tad jau Petrevica kungs varētu no-
nākt pie slēdziena, ka vispār nevajaga aizliegt ne-
vienu izdevumu: ne konfiscēt, ne apturēt. Bet tas
taču ir paredzēts mūsu preses likumā, un ja tas
ta, tad arī ir jārada noteikumi, lai nepadarītu mūsu
preses likumu smieklīgu ar to, ka viņu gluži viegli
var apiet. Vienīgi tas ir šo pārlabojumu nolūks.
Nav nekāda brīvības vai preses ierobežošana, ja
skaidrāk nosaka, kas ir periodisks izdevums un
kas nav periodisks izdevums. Līdzšinējā prakse
ir pieradījusi, ka ar pastāvošiem noteikumiem katr-
reiz nevar iztikt un ka vajaga radīt preses likumā
skaidrību. Tāds ir pirmā pārlabojuma nolūks. Ne-
var but runas par preses brīvības ierobežošanu
un nevar but runas arī par kādas idejas apkaro-
šanu.

Tālāk Petrevics iebilda pret to, ka preses no-
daļa būs tā, kas izšķirs jautājumu, vai nosaukumi
būs līdzīgi. Tur varot būt loti kuriozi gadījumi.
Arī šis aizrādījums 1ir nedibināts.' Izšķirošā te nav
vis preses nodala, jo pāri tai stāv administratīvā
tiesa. Katru liegšanos reģistrēt vai izdot apliecību
kāda periodiska laikraksta izdošanai var pārsūdzēt
mūsu administratīvā tiesā. Tā tad ar šiem likuma
pārgrozījumiem ir tikai radīta lielāka noteiktība
mūsu preses likumā, bet nekādā ziņā nav domāts
ierobežot preses brīvību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds publisko tie-
sību kommisijas referentam Sīmanim. Referents Sī-
manis atsakās no vārda. — Nobalsošanā nāk pār-
eja 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.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 49 bal-
sis, pret — 33 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi preses likumā.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virs-

raksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. ? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
virsraksta pieņemšanu. Acīmredzot vairākums.
Virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma I
nodalījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«I. Preses likuma (lik. kr. 19-24. g. 60) 2. panta 1. piezīmi

papildināt ar sekojošu otro daļu:
Tāpat par periodiskiem uzskatāmi izdevumi, kas, atse-

višķi iznākdami, tomēr pēc ārējā izskata, līdzīga nosaukuma
vai citādi ir- agrākā izdevuma turpinājums.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.

F. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Šis likums savā piašre'zējā veidā,
man šķiet, patiešām ir ārkārtīgi svarīgs, ja mēs ru-
nājam par politiskām brīvībām. Jau tas apstāklis
vien, ka, apspriežot tik svarīgu likumu, pašai Saei-
mai ir tik maz intereses, pierāda, ka vispārīgi jē-
dziens par demokrātiskām brīvībām sāk drusku
jukt.

Ko tad īsti šis likuma pants grib noteikt? Šis
likuma pants grib dot administrācijai — šinī ga-
dījumā Iekšlietu ministrijai — tiesības noteikt, kas
ir periodisks izdevums, un kas nav, tā sakot —
padarīt par periodisku tādu neperiodisku izdevumu,
kas, atsevišķi iznākdams, tomēr ar savu ārējo iz-
skatu ir līdzīgs periodiskam izdevumam. Nu, at-
šāvu ārējo izskatu katrs izdevums ir līdzīgs perio-
diskam! Ar ārējo izskatu, varbūt, neatšķirsies arī
grāmata no kāda žurnāla. Tāpat, raugoties uz ārējo
izskatu, nevarēs atšķirt vienu lapiņu, kas iznāk
vienu dienu, no kāda žurnāla, kas iznāk periodiski.
Tā tad galu galā ar šiem pārgrozījumiem iekšlietu
ministrim būs dotas rokā tiesības rīkoties pēc sava
ieskata un proti — pēc slavenā cara laiku admi-
nistrācijas ieskata, t. i. rīkoties, kā viņš grib: sa-
vam ienaidniekam, savam pretiniekam noliegt un
arī uz neperiodiskiem izdevumiem uzspiest atvēli
vai noliegumu, piemērojot noteikumus par perio-
disku presi; saviem draugiem, turpretim, atļaut
visu, ko vien grib.

Man, diemžēl, jākonstatē, ka tas liecina par
diezgan lielu garīgo nabadzību, ja nāk ar tādu mo*
tīvāciju par šo likumu, kā Breikša kungs. Viņš pa-
teica skaidri un gaiši, ka ar šo likumu grib apkarot

Itas
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nieku un zemnieku frakcija. Man liekas, Breikša
kungs, ja Jus domājat ar tādu papīra gabaliņu karot
pret kaut kādu ideju, ja Jūs domājat, papīra zo-
benu vicinādami apkarot kaut kādu deju, tad, Jūs
esat_ uz stipri vien maldīga ceļa. Šis likums var
oanakt tikai to, ka jus radīsit vienai demokrātiskai
iekārtai necienīgas grūtības, dodot iekšlietu mini-
strim tādu administratīvas noteikšanas varu, kā-
dai demokrātiska valstī, pēc manām domām, vie-
tas nav.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. _ Vārds publisko tiesību kommisijas refe-
rentam Sīmanim.

Referents P. Sīmanis: Es nesaprotu Mendera
kunga domu. (F. Menderis mo vietas: «Jūs daudz
ko nesaprotat — ta jau ir tā vaina!») Kas tad tur
nu būtu par lielu nelaimi, ja vienu izdevumu uz-
skatītu par periodisku izdevumu! Es domāju, visa
mušuprese, kas raksta par valstiskām lietām, tāpat
skaitās par periodiskiem izdevumiem, ir padota pre-
ses likumam, un tai nekādu šķēršļu nav. Te ne-
var būt nekādu iebildumu, kad ir neapšaubāms,
ka izdevums ir periodisks izdevums un agrākā iz-
devuma turpinājums. Par kaut kādas lielas brī-
vības piešķiršanu administrācijai še nevar būt runa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk I nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
I nodalījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par I nodalījuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu.pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
I nodalījuma pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret —
33 balsis, I nodalījums pieņemts. — Lūdzu nolasīt
II nodalījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tā paša likuma 6. panta 'd punktu izteikt šādi:
d) ja izdevums ar tādu pašu vai līdzigu nosaukumu ir

apturēts, vai ar tiesas spriedumu aiz'iegts.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu ne-

viens nevēlas? II nodalījums nāk nobalsošanā.Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 11 nodalījuma pieņem-
šanu. Tagad lūdzu paceltiesl tos, kas ir par II no-
dalījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos.
kas atturas. Tādu nav. Par III nodalījuma pieņem-
šanu nodotas 49 balsis, pret — 32 balsis. II nodalī-
jums pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums 2. la-
sījumā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu 2.
lasījumā visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par likuma pieņemšanu 2.
lasījumā visumā nodotas 49 balsis, pret — 31 balss.
Likums 2. lasījumā visumā pieņemts. —3. lasījums
būs 11. februārī.

'Nākošais dienas kārtības punkts — papildi-
nājums sodu likumos. Referenti A. Bergs
un P. Sīmanis. Vārds publisko tiesību kommisijas
referentam Sīmanim.

Referents P. Sīmanis: Mani kungi! Priekšā
liktie noteikumi sākumā bija domāti kā nupat pie-
ņemtā preses likuma pārgrozījumu sastāvdaļa. Ar
tiem bija domāts dot tiesai iespēju apturēt tādas
skandālu lapas, kas dzīvo no savu lasītāju uzjautri-
nāšanas ar tenkām no mūsu pilsoņu privātās dzīves
ar zināmiem pārspīlējumiem, zināmām nepareizī-
bām. Šāds viedoklis — vēlēšanāsapturēt šādu pre-

. ses darbību — sakrīt arī ar mūsu likumdošanas ga-
ru. Tā uzskata par savu uzdevumu sargāt savu
pilsoņu personīgo godu pret visādiem uzbrukumiem.
Šinī ziņā pat mūsu satversme ierobežo no Saeimas
tribīnes runājošo deputātu imunitāti. Preses liku-
mā nav paredzētas tiesības apturēt ar tiesas sprie-
dumu kādu preses orgānu par šāda veida uzbruku-

miem kādas personas privātai vai ģimenes dzīvei,
bet šādas tiesības dod sodu likumu 309. pants. Šī
tiesība dota visos gadījumos, kur preses orgānam
uzlikts kāds sods. Tādēļ mēs nolēmām uzskatīt
sistemātisku atsevišķas personas privātās vai ģi-
menes dzīves aizskaršanu presē par jaunu nozie-
gumu un kā tādu uzņemt sodu likumos. Katram,,
kas ir novērojis mūsu preses attīstību pēdējos ga-
dos, jāatzīst, ka šāds pants ir vajadzīgs. Tiklīdz
tiesa atzīst, ka attiecīgā gadījumā lieta vairs ne-
grozās ap vienreizēju maldīgu soli, bet ir darīšana
ar sistēmu, ir zināma aģitācija, viņai ir tiesība pie-
spriest sodu. Bet šeit arī jāsaka,ka tiesnesim, viņa
uzskatiem lietas apstākļu fiksēšanā, tāpat arī siste-
mātisko paņēmienu konstatēšanā atstājama rīcības
brīvība. Pantam tādēļ jāskan:

«Kas periodiskā izdevumā sistemātiski ievie-
tojis aizskarošas ziņas par atsevišķo personu pri-
vāto vai ģimenes dzīvi, sodāms ar arestu vai ar
naudas sodu ne augstāku par 500 latiem.»

Tiklīdz, pamatojoties uz šo pantu, ir pieņemts
spriedums, tiesa uz 309. panta pamata var nolemt
attiecīgo izdevumu apturēt vai pilnīgi aizliegt. Mū-
su preses tīrības interesēs lūdzu šo likumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds juri-
diskās kommisijas referentam Bergam.

Referents A. Bergs: Papildinājums sodu liku-
mos, kas tagad ir mūsu priekšā, sākumā bija tā
likuma sastāvdaļa, ko iepriekš apspriedām, t. i.
pārgrozījumos un 'papildinājumos' preses likumā.
Tā nolūks ir, kā publisko tiesību kommisijas refe-
rents; jau paskaidroja, apkarot to «Schund und
Schmutz» literatūru, kas pie mums, diemžēl, ir pil-
nos ziedos.

Šādā nolūkā kornmisija bija radījusi 6. pantu
preses likumā ar šādu tekstu: «Ja periodiskā iz-
devumā sistemātiski ievieto aizskarošas ziņas par
atsevišķu personu privāto un ģimenes dzīvi, tad
uz iekšlietu ministra ierosinājumu to var apturēt kri-
minālprocesa paredzētā kārtībā. » šādā veidā pub-
lisko tiesību kommisijā arī pieņēma trešo nodalī-
jumu toreizējos preses likuma papildinājumos.

Lieta pēc tam nonāca juridiskā kommisijā, ku-
ras vārdā man gods runāt, un tā atdūrās uz for-
mālas dabas šķēršļiem. Iebildumi bija tie, ka mūsu
kriminālprocess nedod iespēju slēgt vai apturēt
kādu periodisku izdevumu neatkarīgi no zināmas
personas tiesāšanas, ka nav iespējams aizliegt vai
apturēt izdevumu, ja nav līdz ar to sprieduma par
noziedzīgu nodarījumu. Tā tad juridiskā kommi-
sijā, pilnā mērā piekrizdama likuma nolūkiem, uz-
devumiem un mērķiem, atdūrās uz formālas dabas
iebildumiem. Tāpēc tā atzina par vajadzīgu šo
agrāko preses likuma papildinājumu nodalījumupār-
strādāt par atsevišķu pantu sodu likumos. Es per-
sonīgi domāju, ka tas, diezin, vai būtu bijis vaja-
dzīgs, jo kriminālprocesa likums dod iespēju spriest
par kāda laikraksta apturēšanu, neatkarīgi no zinā-
mas personas tiesāšanas, neatkarīgi arī no kāda no-
ziedzīga nodarījuma tiesāšanas. Bet, kā teicu, ju-
ridiskā kommisijā domāja citādi un tāpēc radīja to
tekstu, kas tagad ir jūsu priekšā kā atsevišķs li-
kums.

Šī teksta smagums nav atsevišķu personu, viņu
privātās dzīves aizskārumā; te smaguma punkts ir
atklāta piedauzība, jeb, kā vācu valodā to apzīmē
«Anstoss», «offentli'Ches Argerniss». Tā tad nevis
privātas personas aizskāršana, pret ko varētu aiz-
stāvēties atsevišķas personas, bet atklāta piedau-
zība ir tas, ko grib sodīt neatkarīgi no atsevišķas
personas sūdzības. Tā ir radies teksts, kas ta-
gad ir jūsu priekšā.

*
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Altļaujiet, kungi, man mazliet paskaidrot li-
kuma tekstu. Kommisijas radās šaubas un izcēlās
pārrunas par to, vai šis pants neiet par tālu. Daži
kommisiju locekli aizrādīja, vai tik šo pantu neva-
rēšot attiecināt arī uz tādām lietām, kas vispār ne-
būtu sodāmas, nebūtu aizliedzamas, nebūtu vajā-
jamas. Kommisijā minēja kā piemēru, ka, pamato-
joties uz šo pantu, varētu iedomāties slēgt kādu
periodisku izdevumu, ja tas sistemātiski drukātu
policijas kroniku, kur arī pastāvīgi sastopamas ģi-
menes vai privātas dzīves lietas. Tāpat tas būtu,
ja drukātu tiesas kroniku, kur ari aizskar ģimenes
un privāto dzīvi, kas bieži noiet līdz policijas ie-
cirknim, arī miertiesai, vai citai kādai tiesai. Vai
tik arī uz to nevarētu attiecināt šo pantu? Bet ju-
ridiskā kommisijā to tā nesaprata, un viņas vārdā
esmu pilnvarots te paziņot, ka uz šādiem gadīju-
miem šis pants nav attiecināms, jo tie ir tikai to
notikumu atspoguļojumi, kas norisinās policijas ie-
cirknī, miertiesā, vai citā kādā tiesā. Tie ir noti-
kumi, kas šādā vai tādā veidā jau izgājuši no ģi-
menes dzīves, no privātās dzīves rāmjiem un nori-
sinās attiecīgās iestādēs atklātības priekšā. Tā nav
nevēlama ielaušanās privātā dzīvē, bet vienkārši
atklātas dzīves atspoguļojums. Kā jau teicu, ju-
ridiskās kommisijas vārdā esmu pilnvarots paziņot,
kal viņa tik plaši pantu nesaprot un nedomā, ka to
tik plaši varētu iztulkot, jo tas grib sargāt to, kas
ir ģimenes un privāta dzīve, un sodīt tikai to, kas
rada atklātu piedauzību, grib sodīt tos, kas velk
atklātībā lietas, kuras nebūtu velkamas uz āru.

Tālāk šaubas un iebildumi radās par izteicienu
«privātā vai ģimenes dzīve». Aizrādīja, ka būtu
jālieto vārdi «privātā un ģimenes dzīve», t. i. ka
būtu aizliegts ievilkt presē tikai tādus notikumus,
kas reizē skar privātu un ģimenes dzīvi. Kommi-
sija tam nevarēja piekrist, jo ir arī tāda privāta
dzīve, kas nesaistās ar ģimenesrobežām. Tad galu
galā būtu aizliegts tikai tas, kas norisinās ģimenē,
bet viss cits, kas norisinās privātā dzīvē, būtu at-
ļauts atklātībai. Mēs paturējām tekstu, kas sargā
i privāto dzīvi, i ģimenes dzīvi. Mēs šinī ziņā ne-
novilkām tālākas robežas par tām, kādas ir tagad
pastāvošos likumos. Tā, piemēram, sodu likumu
538. pants, kas atļauj pierādīt kāda apvainojuma vai
aizskāruma patiesīgumu, atļauj izņēmumu ar pri-
vāto vai ģimenes dzīvi, tāpat kā mūsu formulējums.
Lai man būtu atļauts aizrādīt arī uz satversmes
28. pantu, kas aizliedz no šīs katedras aizskart pri-
vāto vai ģimenes dzīvi. Mēs rīkojāmies analoģiski
ar šiem diviem pastāvošiem likumiem un paturējām
abus jēdzienus — i privāto, i ģimenes dzīvi.

Beidzot lai man atļauts aizrādīt uz soda apmē-
riem, ko mēs noteicām kā arestu, t. i. arestu līdz 6
mēnešiem, vai naudas sodu ne augstāku par 500latu.
6 mēneši aresta būtu piemērots sods par atklātas
piedauzības noziegumu.

Lielas domu starpības izcēlās par to, kur ievie-
tot šo sodu likumu pantu. Izvēle bija patiesībā par
2 nodaļām:, par sodu likumu 28. nodalu, kas runā
par goda aizskaršanu, un par sodu likumu 15. no-
daļu, kas runā par formāliem preses pārkāpumiem
u. t. t. Mēs izšķīrāmies galu galā par 15. nodaļu,
jo 28. nodaļā, ievērojot sistēmu un visu mūsu sodu
likumu uzbūvi, šis jaunais pants neiederas. Es jau
aizrādīju, ka viņa 'galvenais nolūks un saturs ir
nevis privāta goda aizskaršanas jautājums, bet «das
offentliche Argerniss», t. i. atklātā piedauzība, kā
tas tiek tulkots. Tāpēc pants nav ievietojams tanī
nodaļā, kur ir runa par privātām sūdzībām un pri-
vātām Metām.

Bez tam mums radās lielas šaubas, vai tad, ja
mes ievietotu šopantu 28. nodaļā, būtu pietiekošs
likumīgs iemesls un līdzeklis attiecīgo periodisko
izdevumu apturēt un slēgt, jo visi tie noziedzīgie
nodarījumi, kas minēti 28. nodaļā, līdzšinējā tiesas
prakse nekad nav izsaukuši kā sekas kāda perio-
diskaizdevuma slēgšanu. Tā tad būtu zināma šau-
bīšanas likumu tulkojot, vai attiecīgā gadījumā ie-
spējams lietot 309. pantu, kas tiesai _dod tiesību kā
papildu sodu lietot laikraksta apturēšanu un slēg-
šanu._ Tas runāja pretim šī panta ievietošanai 28.
nodaļa.

Bez tam man jāaizrāda uz vēl vienu iemeslu.
Ja mēs ievietotu šo jauno pantu 28. nodaļā, tad būtu
jāpapildina arī kriminālprocesa likuma 6. pants un
1143. pants, kuros ir noteikts, kādi noziedzīgi no-
darījumi vajājami atklātas sūdzības kārtībā un kādi
privātas sūdzības kārtībā. Ja novietotu šo jauno
sodu likuma pantu 28. nodaļā, tad gluži automātiski
visas šīs lietas ietu privātas sūdzības kārtībā, ja
nepieņemtu nekādu papildinājumu attiecīgos krimi-
nālprocesa pantos. Aiz visiem šiem iemesliem mēs
šo pantu novietojām tanī nodaļā, kurā ir runa par
atklātas apsūdzības kārtību, jo, ja mēs ievietotu šo
pantu 28. nodaļā, tad būtu jāpapildinakriminālprocesa
likuma_ 6j pants un 1143. pants, kas ir nevēlami, jo
kriminālprocesa likums jāgroza iespējami maz. Tā-
pēc abas kommisijas galu galā izšķīrās par 15. no-
daļu. Kā jau teicu, tur atzīmēts vairāk formālas
dabas pārkāpumu, kas attiecas uz presi, uz tipogra-
fijāmL grāmatu izdošanu u. t. t. Tur ar zināmām
ierunām šis likuma pants tomēr der iekšā, jo arī
tas vajā kādu atklātu piedauzību, lai gan arī ne
formālas dabas. Man liekas, ka te 301. panta veidā
tas vislabāk iederas. Ar to būtu sasniegti divi la-
bumi. Vispirms ar to būtu izšķirts pirmais jau-
tājums, par ko es runāju, t. i. vai šāds pārkāpums
vajājams privātsūdzības, vai atklātās sūdzības kār-
tībā. Ar ļevietošanu šinī nodaļā ir neapšaubāms
bez kaut kādiem tālākiem pārgrozījumiem krimināl-
procesa likumā tas, ka šis noziegums vajājams at-
klātas apsūdzības kārtībā. Otrkārt neatliek vairs
nekādu šaubu, ka papildu sodam par šādiem noda-
rījumiem var lietot 309. pantā minēto sodu, t. i.
avīzes_ aizliegšanu resp. tās apturēšanu, jakāds ir
notiesāts uz šī panta pamata, ko mēs liekam priekšā
jūsuievērībai. Šis309.pants atrodas tanīpat 15. no-
daļa, un tāpēc nevar būt šaubu, ka tas šādos ga-
dījumos lietojams kā papildu sods.

Tie būtu tie juridiskās dabas paskaidrojumi, kas
man bija jādod juridiskās kommisijas vārdā, kura
lūdz šolikumu pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārds deputātam Cielēnam. i

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Te referents Šīmaņa kungs aizrā-
dīja, ka mušu satversmē ir paredzēts noteikums,
ka arī deputāti, runājot no šīs katedras, nedrīkst
aizskart kādas personas privāto vai ģimenes dzīvi.

Bez šaubām, šis princips ir lietderīgs, raugoties
no zināma sabiedriskās morāles viedokļa. Arī at-
tiecība uz presi varētu atzīt, ka būtu vēlams iero-
bežojums, lai presē netiktu tā iztirzāta privātā un
sevišķi ģimenes dzīvē, kā tas notiek _dažos speciā-
los orgānos. Tas zināmā mērā var pārvērsties par
pornogrāfiju. i

No otras puses šo jēdzienu par atsevišķo per-
sonu privāto dzīvi var tulkot ļoti plaši. Juridiskās
kommisijas referents gan aizrādīja, ka juridiskās
kommisijas teksta būtībā tas domāts šaurākos rām-
jos. Šī likuma realizētāji taču būs atsevišķi ties-
neši, atsevišķas personas, atsevišķās vietās, atsevi-
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šķas pilsētas. Likums pats par sevi nedod nekādu
juridisku skaidru fiksētu normu, kas ir atsevišķas
personas privātā dzīve, un kas nav. Likums ne-
nosaka, kur beidzas atsevišķas personas privātā
dzīve, un kur sakas viņas sabiedriskā dzīve. Pie-
mēram, kādas biedrības priekšnieks var rīkoties
ta, ka viņa rīcība varbūt kaitīga biedrības biedriem,
viņš var kompromitēt visu biedrību. Ja nu kāds
preses orgāns iztirzās šo gadījumu, nemaz nevēlē-
damies iejaukties šīs personas privātā dzīvē, tad to
varēs dažādi saprast. Cik tālu šī persona, bū-dama biedrības priekšnieks, kompromitē savu ap-kārtni un biedrību, tik tālu taču par to var runāt.

Nevar atrast juridiski skaidri fiksētu noro-
bežotu normu par kādas personas privāto un sa-
biedrisko dzīvi. Pieņemsim, ka kāds bankas direk-
tors tāda vai citāda veida būs rīkojies ar vekse-
ļiern vai citādam oikonomiskām saistībām. Vārda
plašāka nozīme juridiska ziņā tā būs šī cilvēka ci-
vila, privāta dzīve; turpretim no sabiedrības inte-
rešu viedokļa ta var likties sabiedriska dzīve. Ban-
kas direktors, rīkodamies ar bankas oikonomisko
labklājību, var izputināt noguldītāju naudu. Rīko-
damies ar nesegtiem čekiem vai tamlīdzīgi, viņš
var novest sabiedrības dzīvi ļoti kļūmīgā stāvoklī.

Izšķirt jautājumu, kur beidzas privātā dzīve
vārda šaurāka nozīme un kur tā sākas vārda pla-
šāka nozīme, ir ļoti grūti. Tas atkarāsies no attie-
cīgo tiesnešu ieskatiem. Je nelīdzēs arī juridiskās
kommisijas referenta aizrādījumi, kas, runājot ste-
nogrammai, teica, ka kommisijā tas domāts vārdu
šaurāka nozīme. Varētu minēt ļoti daudz piemēru,
kur no sabiedrības viedokļa, no pilsoņu un arī vis-
pār _ tautas labklājības viedokļa vienā otrā gadī-
juma var aizskart kāda ierēdņa darbību. Piemēram,
var būt gadījums, kad acīmredzot ierēdnis, salī-
dzinot ar viņa ienākumiem, dzīvo pāri par saviem
līdzekļiem, vai noziedzas pret sava amata pienā-
kumu izpildīšanu, un ir arī attiecīgi pierādījumi, kas
liecina par šīs personas noziedzīgiem nodarījumiem,
kaut gan to varētu uzskatīt par privāto dzīvi. Mēs
redzam, ka nav iespējams juridiski fiksēt normu,
kur beidzas atsevišķas personas privātā dzīve un
kur sākas sabiedriskā dzīve. Arī mūsu priekšā
esošā likuma tekstā nav fiksēts, kur beidzas atse-
višķas personas privātā dzīve un kur sākas sa-
biedriskā dzīve. Tapec sociāldemokrātu frakcija,
ievērojot šos motīvus nevar balsot par šo likumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds juridiskās kommisijas referentam
Bergam.

Referents A. Bergs: Man liekas, ka Cielēna
kungs velti baidās, ka tiesas nevarēs tikt galā ar
jēdzieniem par privāto vai ģimenes dzīvi un to at-
šķirt no atklātās dzīves, ka tie būtu pārāk nenoteikti
jēdzieni. Mazākais piemēri, ko minēja Cielēnakungs,
nekādā ziņā nepārliecina. Cielēna kungs, piemē-
ram, runāja par kādas biedrības priekšnieka rīcību,
kas varētu kompromitēt biedrību, bet tomēr tā bū-
šot viņa privāta lieta. Man jāsaka, ka biedrības
priekšnieka rīcība, kas nostāda nepatīkamā gaismā
visu biedrību, bremzē biedrības darbību, bez šau-
bām, nav viņa privāta lieta. Par to pilnīgi
droši drīkst rakstīt, jo darbība biedrībā ir

sabiedriska darbība, tā nav vairs privāta dzī-
ve. Ta ka tā ir atklāta darbība, tad to
drīkst kritizēt, apgaismojot presē, un neviena
tiesa nevar to aizliegt. Tāpat, ja kāds bankas dar-
binieks raksta nesegtus čekus, tad arī tā nav vairs
privāta dzīve, bet publisko interešu aizskaršana, jo
nesegti čeki ir noziegums. Ja to atklāj, tad ar pri-
vāto dzīvi tur nevar aizsegties. Tāpatarī ierēdņu dar-
bība ir atklāta darbība, un to var kritizēt. Ja par
to rakstīs laikrakstos, tad neviena tiesa nedomās
pieķerties šim_ laikrakstam, bet ja rakstīs par ie-
rēdņa dzīvi mājas ar sievu un bērniem, tad tā jau
bus privātas dzīves aizskaršana. Tā tad robežas ir
pilnīgi noteiktas, un ir ievērots tas princips, ka nedz
privāto, nedz ģimenes dzīvi nedrīkst aizskart. Mū-
su tiesas taču arī līdz šim lieto šos jēdzienus un
zin ar tiem rīkoties, jo tie atrodas sodu likumiu 538.
panta, kuru lietojot sevišķas grūtības nav cēlušās.
Protams, par katru likuma pantu var būt šaubas,
to var tulkot dažādi, bet ka šis pants būtu sevišķi
neskaidrs, tas pilnīgi, atkrīt. Šis pants nevar radīt
nekādus sarežģījumus. Man liekas, ka visi iebil-
dumi, ko šeit ceļa, nepārliecināja.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz
pantu lasīšanu. Acīmredzot vairākums. Pāreja uz
pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu nolasīt virs-
rakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājums sodu likumos.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nak virsraksts. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
virsraksta pieņemšanu. Kas atturas? Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir par virsraksta pieņemšanu.
Par virsraksta pieņemšanu nodota 41 balss, pret —
20balsis, atturējušies 16. Virsraksts pieņemts. —
Ludzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Sodu likumu 301. pantu izteikt šādi:
301. Kas periodiskā izdevumā sistemātiski ievietojis aiz-

skarošas ziņas par atsevišķu personu privāto vai ģimenes dzī-
vi, sodāms:

ar arestu, vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci
simti latiem.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nak likuma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma teksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par likuma teksta pie-
ņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 23 balsis, attu-
rējušos nav. Likumateksts pieņemts. Nobalsošanā
nak likums 2. lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā nodotas
43 balsis, pret — 25 balsis. Likums 2. lasījumā
visuma pieņemts. — 3. lasījums būs 11. februārī.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākošā sēde būs
piektdien, 31. janvārī, pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.25 vakarā.)
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(pieņem steidzamības kārtībā v

V. Bastjānis, referents -. 97, 98, 99
A. Rancans (kristīgo zemnieku un katoļu frakcijā) . 97, 93
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija znojumi; tieslietu mi-

nistra atbilde uz deputāta Fr. IMendera u. c. iesniegto
jautājumu;kara ministra atbilde uz deputāta L. Lai-
cena u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam, turpināsies
agrāk izsludinātā dienas kārtībai, papildināta ar li-
kumu par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu un likumu
par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes braucienos.
Iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pr e z i-
d i j a z i ņ o ju m i.

iMinistru kabinets lūdz izsniegt tam atpakaļ pār-
strādāšanai likumprojektu par nodokli no mantas, ku-
ra, pāriet uz citārrt personām, bez atlīdzības,. Likums
iesniegts Saeimai 1924. gada 6. martā. — Bez tam
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu izsniegt
tam atpakaļ pārgrozījumu , un papild nājumu projek-
tu, nodevu likumos, kas iesniegts Saeimai 1928. gar-
da 11. maijā. Pirmais projekts savā laikā nodots fi-

nanču kommisijai. Pēdējā piekrīt likumprojekta Iz-
sniegšanai atpakaļ valdībai. Vai Augstajam namam
būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav. šislikumpro-
jekts atdots' atpakaļ valdībai. — Otrs likumprojekts
savā laikā nodots finanču un juridiskai kommisījām.
Abas kommisijas piekrīt likumprojekta izsniegšanai
atpakaļ tanī daļā, kura attiecas uz nodevu no mantas,
kas pariet uz citām personām bez atlīdzības. Vai
Augstajam namam, būtu kādi iebildumi? Iebildumu
nav. Tas pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis likumu par šķīrējtie-
sas, līgumu starp Latviju un Amerikas savienotām
valstīm. Prezidijs liek priekšā nodot to ārlietu kom-
misijai. Iebildumu nav? Tas nodots ārlietu komm'-
sijai. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis likumu par
izlīgšanas līgumu starp Latviju un Amerikas savieno-
tām valstīm. Prezidijs liek priekšā nodot to ārlietu
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots ārlietu
kommisijai. —? Ministru kabinets piesūtījis likumpro-
jektu par Ls 2.966.485.— norakstīšanu no saimnie-
ciskās dzīves atja,unošiainias ļfonda. .Prezidijs -liek
priekšā nodot to budžeta kommis"ijai. Iebildumu nav ?
Tas nodots budžeta kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Jāņa Baloža saukšanai pie tiesas atbild bas,
apvainota uz sodu likumu 532. painta pirmās daļas 3.
punkta un 139. un 475. panta pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmek-
lēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota mi- ^H
nētai kommisijai. — Tālāk ministru kabinets lūdz Sa-
eimas piekrišanu deputāta Jāņa Opyncana saukša-
nai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu
476. panta pirmās daļas, 532. panta 3. punkta, 284.,
280. panta un 262. panta pirmās daļas pamata. Pre-
zidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas depu-
tātu lietu izmeklēšanas komimisijai. Iebildumu nav?
Arī tā nodota minētai kommisijai.

Valstskontrolieris piesūtījis Valsts,kontroles pār-
skatu par 1928./29. saimniecības gada budžeta izpil-
dīšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārskatu bu-
džeta kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots bu-
džeta kommisijai.

Deputāti P. Lejiņš, V. Bastjānis, P. Ulpe u. c.
iesnieguši jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu
nolasīt. 1

Sekretārs J. Bireikšs:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu steidzamu jautāju-

mu ministru prezidentam.
Kara aviācijā ipēdējā laikā notiek biežas lidmašīnu kata-

strofas, kuru sekas ir lidotāju sakrofpļošanaun nāve. Plašākā
sabiedrība ir i'ielā mērā uztraukta un nesaprašanā par kata-
strofu īstiem cēloņiem. Sabiedrībā valda pārliecība, ka aviāci-
jaspulka vadība wi: pārraudzība nestāv savu uzdevumu augstu-
mos. Nesaprotami arī, kādam nolūkam pieņemts angļu instruk-
tors, kura vajadzību lietpratēji apšauba.

Vai ministru prezidentam augšminētie apstākļi ir zināmi,
ko viņš darījis, Ja; katastrofu cēloņus vispusīgi noskaidrotu un
novērstu?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma mo-
tivēšanai deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Pēdējā laikā visu sabiedrību un arī Saeimas deputā-
tus uztrauc tās biežās katastrofas,, kas notiek kara
aviācijā. Šinīs katastrofās mūsu labākie lidotāji
aiziet bojā, tiek sakropļoti; tie beidzas moku nāvē,
dzīvi sadeg vai tamlīdzīgi dabū gailu. Pēdēja's no
tiem, ko nupat apbedīs, Latvijas pastāvēšanas, laikā
ir skaitā divdesmit trešais. Tā tad jau 23 Kdotājī īr
dabūjuši tādu bēdīgu galu. Protams, katastrofas no
tiek ,arī citās valstīs, tomēr ne tādā skaitā, kā pie
mums._ Francijā un citās lielvalstis katastrofas no-
tiek pēc apmēram 4000 stundu nolidoštanas, bet pie
mums tās, notiek jau pēc 2800 stundām un vēl bic-
žak._ Caurmērā mūsu aviācijā notiek 30—40 avariiu
gadā. Šinīskatastrofās cieš apmēram 507' no mūsu
lidotājiem, no kuriem apmēram puse tiek cauri ar
ievainojumiem, bet apmēram kādi 25% aiziet bojā.

Varu jums nolasīt sarakstu, kādi lidotāji ir a'z-
gajuši, bojā. Bojā ir aizgājuši šādi virsnieki: Skra-
stiņš, Spariņš, (Blaubergs, Rullē, Zīvefts, Kraulis;
Bite; instruktori: Bemchens, Ka're, Lumbergs, VI-
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stucs, Kibers, Māzurs un pēdējā laikā virsnieki:

»
B!loms, Metulis, Skaubītš, _Rucels,_ Jirgensons, n-
struktors Cabuls, daži no juras aviācijas un beidzot
Gotšalks. Bez tam pie mums nositās Itālijas lidotājs
Menerts.

_ Pulkvedis Baško savā laikā teica, ka katastrofu
ziņa mes ieņemot piekto vietu pasaulē, Ta ir tiešām
izdila_ vieta. Baško tomēr atrada, ka tas diezgan
normāli, ka mes, katastrofu ziņā ieņemot t kai piekto

»

vietu. Jāievēro arī tas, ka par daudzām katastro-
fām _ziņas nemaz neienāk, jo katrs tās pūlas noslēpt,
un ta tad, bez šaubām, mūsu vieta katastrofu ziņā
patiesībā būtu vēl augstāka.

»

Mums nevajaga aizmirst, ka katrs lidotājs mak-
sa apmēram 50.000 latu, neierēķinot nemaz, lidmašī-
nu,"kas atkal mūsu nodokļu maksātājiem ir jāsamak-
sā. Nevajaga a zmirst arī to, ka tie cilvēki, kas
aizgājušiboja, palielākai daļai ir ģimenes cilvēki un
aizgājuši nāve labākos gados. Lai gan viņu priekšnie-

I

cība saka, ka lidotāju liktenis esot nosisties, taču
neviens, no viņiem neiet šinī darbā ar nolūku dabūt
atrak galu, bet gan iet, lai lidotu, darbotos, lai.kaut
ko sasniegtu, lai dzīvotu un nevis mirtu. Cik cerību
nav apraktas šais 23 cilvēkos! Mēs zinām, ka pa-
stāv laboratorijas, kur uztur baltās peles un trusī-
šus mēģinājumiem. Man liekas, ka tas taču ir pilnīgi
nepielaižami, ka mēs tā ar vieglu sirdi veselu kate-
goriju Maužu nostādām, it kā izmēģ nāšanas trusīšu
stāvoklī. Man tomēr liekas,, ka uz mūsu lidotā-
jiem - karavīriem tā nevar skatīties, ka tie būtu
līdzīgi šiem izmēģināšanas trusīšiem.

Paskatīsimies, kādas tās lietas, ir citur. Pat
1918. un 1919. gados kara apstākļos katastrofu ne-
bija tik daudz, lai gan arī lidmašīnu mums toreiz
bija daudz mazāk. Lai gan kara apstākļos 1'došana
bija daudz grūtāka, tomēr katastrofu nebija tikpat
kā nemaz. Tāpat, ja paskatāmies vienā mūsu aviā-
cijas nozarē, t. i. jūras aviācijā, tad tur pa visu šo
ilgo laiku ir notikušas tikai pāris katastrofas un sa-

P
mērā daudz mazāk, ar tik smagām sekām. Treškārt,
ja paskatāmies uz (satiksmes aviāeļu visā pasaulē,
tad redzam, ka tur katastrofas notiek pavisam reti.

»

Tālāk, citās valstīs kara aviācijā katastrofas arī no-
tiek retāk, nekā pie mums. Tā tad, redziet, ar pil-
nu tiesību mūsu sabiedrība un arī karavīri domā, ka
aviācijas pulkā nav viss kārtībā, ka ir cēloņi, par
ko būs tuvāk jāpainteresējas un kas, bez šaubām,
būtu jānovērš.

Divi gadus atpakaļ attiecīgā Saeimas komtnsija

I

par šo lietu interesējās, izbrauca uz vietas, iepazi-
nās ar apstākļiem, mēģināja noskaidrot attiecīgos
jautājumus un pieņēma arī attiecīgus lēmumus.. To-
reiz pulka pārstāvji un pulka vadība ļoti vienkārši
paskaidroja, ka tas jau esot tāds darbs, ka katram
esot jārēķināsar nāvi, tāds lidotāju liktenis, un ka
šāds liktenis nebūt nenākot ātrāk nekā vajadzīgs, jo
vainīga, pa lielākai daļai, esot lidotāju stūrgalvība.
Tā to jautājumu nostādīja pulka priekšniecība. Zi-
nāms, otrā vietā viņa nostādīja techniskos defektus,

I

jo mums Ineesot tik daudz līdzekļu, kā iegādāt labā-
kas lidmašīnas. Tāpat nostādīja šo jautājumu ģene-
rālis Radziņš; bet kommisijai bija citādi uzskati.

Pirmā vietā jāstāda techniskie trūkumi. Pie
mums ir daudz lidmašīnu sistēmu. Mums ir apmē-
ram kādi 18 lidmašīnu tipi, un motori ir 11 s'stēmu.
Tāpēc, kungi, iedomājieties šo dažādību! Otrkārt
mēs pērkam vecus brāķus — kara laika atlikušas, l'd-
mašīnas. Trešais apstāklis ir tas,, ka mēs šīs lid-
mašīnasPēc nolietošanas nekad neizbrāķējam, bet
laižam ar tām lidot t'k ilgi, kamēr tās sadrūp čupā.
»~—

dajas tikai lielās valstīs, lai ar tām uzturētu draudzī-
gas attiecības. Man liekas, ka, iegādājoties lidma-
šīnas, nevajadzētu šādiem motīviem būt izšķīrējiem;
te vajadzētu būt izšķīrējiem tikai techniskas dabas
— mušu apstākļiem piemērotiem motīviem.

Tagadējais stāvoklis pierāda, ka kara aviācijā
viss nav kārtībā,_ un ka tās vadība un pārraudz.ba
nav pareizas rokās. To pierāda arī tas, ka mums
ir gan liels vairums lidmašīnu tālākai, bet ne tuvākai
izlūkošanai. Citās valstīs tas ir pavisam otrādi: tur
ir viss vairums l.dmašīnu tuvākai, bet ne tālākai' iz-
lūkošanai.

Tā tad kommisijā atrada pirmkārt techniskos ie-
meslus un otrkārt, ka atmosfaira— priekšniecības at-
tiecības pret padotiem — av.ācijas pulkā nav parei-
za. Atmosfaira ir tāda, ka pulka vadība neprot no-
stādi aviācijas lietu vajadzīgā augstumā. Tikai trešā
vietā būtu lidotāju vaina katastrofās, un tas tikai
dažos atsevišķos gadījumos.

Sakarā ar mūsu interpellāciju bijušam ministru
prez'dentam valdība savus uzskatus ir pateikusi.
Ja to mums toreiz nepateica kara ministris, tad pa-
teica vismaz viens koalīcijas, pārstāvis — Dr. Rein-
hards. Un ko viņš pateica? Viņš pateica vienkārši,
ka visas katastrofas notiekot alkohola iespaida dēļ
—_ dzērumā. Jau toreiz Saeima viņam deva vaja-
dzīgo atbildi un aizrādīja, ka tā ir vienkārša mirušo
varoņu zaimošana un ir pilnīgi nepielaižama lieta.
Viņšpats ir tikdaudz ievēroj s visās lietās savas, per-
sonīgās intereses,. Ja virām kaut kur jāuzupurējas,
tad katru reizi viņam savas personīgās intereses ir
pirmā_ vietā. Kad viņam kommūnistu laikā
draudēja mazas nepatikšanas, tad viņš tikpat ātri
kā tagad no kommūnistu algādža pārvērtās par fa-
šistu ideologu, toreiz pārvērtās par kommūnistu al-
gādzi. Tā tad, redziet, kungi, cik maz tomēr vi-
ņam intereses par mirušiem varonīgiem lidotājiem,
kas, savas dzīvības atdevuši par valsts drošību.

Ir pagājuši divi gadi, kamēr kommisijā iir savus
lēmumus pieņēmusi. Šie lēmumi ir paziņoti visām
attiecīgām iestādēm, arī Valsts Prezidentam. Šie
lēmumi skan šādi: «Noliegt lidošanu ar vecām lid-
mašīnām. Pie lidmašīnu iegādes attiecīgās kommisi-
jas pielaist lidotājus - speciālistus. Atsvabināt lido-
tājus - seržantus no blakus darbiem. Pāriet turp-
māk uz vienādiem mašīnu tipiem. Skolai piešķirt
vairākas jaunas lidmašīnas. Labvēlīgāk nokārtot li-
dotāju apdrošināšanu un pensiju. Ievest psīchote-
chn s.fcu pārbaudi lidotājiem,. Ievest stingrāku discip-
līnu pret pārgalvībām. Lietas labad aviāciju apvie-
not — vienam aviācijas priekšniekam padot aviācijas
pulku, jūrasaviāciju un skolu.» — Tādi bija kom-
misijas lēmumi, bet tie tikpat kā nav ievēroti. iNekas
no šiemlēmumiem nav izpildīts. ,

Ja aizbildinās ar līdzekļu trūkumu, tad man jā-
ziņo,ka ne budžeta kommisijā, ne Saeima nav līdzek-
ļus strīpojusi. Vienmēr ir strīpota paušala summa,
un tad kara resors paits ir samaznājis izdevumus, sa-
šaurinot tos vienai vai otrai vajadzībai. Tiesa, pēdē-
jā laikā ir uzaicināts kāds angļu speciālists, par ko
lietpratēji izsakās, ka viņš neesot diezin cik liels
speciālists lidošanā, un pirmais mēģinājums to arī
pierādīja.

IMlan liekas, ka pilnīgi novērst lidmašīnu kata-
strofas neviens nedomā un neprasa, un tas arī nav
iespējams.jBet vienu, gan varam, prasīt — lai pār-
rauga iestādes — Kara ministrija un aviācijas pulka
vadībai gādātu, lai, katastrofu būtu iespējam' maz. Šīs
iestādes nav pat parādījušas savu labo gribu kaut ko
darīt. Ir pēdīgais laiks atrast kādu izeju no šī kļū-
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mīga stāvokļa, tapec mes iesniedzam šo jautājumu
un prasām noteiktu atbildi.

!

Priekšsēdētājs P. Kaln'nš: Iesniegto jautājumu
virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — ties-
lietu ministra a t b i,ld e uz d e pu t a t u Fr.
M_e n d er a u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds tieslietu ministrim.

Tieslietu ministris J.Pabērzs: Augstais nams!
Uz deputātu Mendera, Cielēna u. c. iesniegto jautā-
jumu Lietuvas pilsoņa Iz'dora Misiula lietā pagodi-
nos atbildēt sekojošo.

Mums nav speciāla likuma, kas regulētu citas
valsts noziedznieku izdošanas jautājumu. Šo 'jautā-
jumu pie mums regulē atsevišķas konvencijas, ko
mušu valdība noslēgusi ar attiecīgām valstīm. Bez
tam kriminālprocesa likumā arī ir noteikumi, bet tie
galvenam kārtam zīmējas uz noziedznieku izdošanas
kartību. 1922. gada 17. jūlijā ratificēta konvencija
par noziedznieku izdošanu starp Latviju un Lietuvu.

Konvencijas 1. pants nosaka, ka līgumu slēdzē-
jas puses uzņemas visos līgumā paredzētos gadīju-
mos savstarpēji izdot personas, kas atrodas šo val-
stu robežas,, un kam par izdarītiem noziegumiem
draud cietuma sods ne mazāks par gadu vai lielāks
sods, vaikas par mēģinājumiem izdarīt noziegumu
vai mu ka vanīgast, vai līdzvainīgas a) notiesātas
vai b) atrodas_zem tiesas vai c) izmeklēšanas tiesne-
ša, japar minēto noziegumu saskaņā ar pieprasījumu
saņēmējas valsts (likumiem draud cietuma sods ne
mazāks par vienu gadu.

Šīs konvencijas 2. pants nosaka, par kādiem no-
ziegumiem var izdot Lietuvas pavalstnieku — no-
ziedznieku un par kādiem noziegumiem to nevar iz-
dot. Šis pants skan tā: «Politiski noziegumi un pār-
kāpumi nevarbut par iemeslu izdošanai, izņemot tos,
kuriem ir it īpaši redzams kriminālnozieguma rak-
sturs: ka slepkavības, laupīšanas, zādzības, varas'
darbi. Šo jautājumu izšķir katrreiz pēc sava ieskata
ta valsts, kurai izdošana pieprasīta».

Tālāk 11. pants nosaka, kādā laikā vajaga pie-
prasīt izdošanu. Noteikts 30 dienu term'ņš pēc tam,
kad zināmā persona apcietināta.

Lai jūs, godātie deputātu kungi, tagad varētu
spriest, vai Misiula izdošana saskan ar konvencijas
noteikumiem un vai Latvijas valdība tiešām negrib
dotjpatveruma tiesības politiskiem emigrantiem La-
tvija, es jums celšu priekšā Misiula lietas faktisko
pusi.

Usidors Misiulis, kā viņš pats mūsu tiesu iestā-
dēm ir paskaidrojis, pagājušā gada 15. maijā iera-
dies pie savas matēs Lietuvā, Skaistrio pagastā.
Tur pie viņa ieradies policijas kārtībnieks, izda-
rījis kratīšanu un_ atradis sociāldemokrātisku lite-
ratūru

^
Jāpiezīmē, ka, sākot ar pagājušo gadu,

sociāldemokrātiska partija Lietuvā atzīta par ne-
legālu. Kārtībnieks aizturējis Misiuli un vedis to
uz apriņķa pilsētu. Ceļa, kā pats Misiulis paskai-
dro, kāds no aizsargiem iemetis viņam ratos re-
volveri, un kad policijas kārtībnieks viņam pie-
draudejiSķ ka viņš ar to izrēķināšoties apriņķa
pilsēta, Misiuliis paņēmis revolveri; uztraukumā
gājis vaļa šāviens, un viņš nejauši nonāvējis po-
licijas kartībnieku._ Kad pēdējais izkritis no ratiem,
Misiulis izšāvis vel divas reizes uz viņu, pēc tam
pavēlējis šķūtniekam braukt tālāk, bet pats pārbē-
dzis Latvija.

Tādi ir faktiskie lietas apstākļi.

Kad Misiulis pārbēga pār Latvijas robežu, viņu
pagājušā gada 27. maijā apcietināja. Jau tā paša
gada 26. maijā Lietuvas sūtniecība Rīgā ir griezu-
sies ar verbālnotu pie mūsu Ārlietu ministrijas un
lūgusi gādāt, lai mūsu iestādes izdotu Misiuli Lie-
tuvas valdībai. Man jāpiezīmē, ka konvencijas 11.
pants nosaka, ka noziedznieks ir jāpieprasa viena
mēneša laikā, bet Lietuvas valdība pieprasīja iz-
došanu jau tad, kad Misiulis vēl nemaz nebija ap-
cietināts, bet bija zināms, ka viņš atrodas Latvi-
jas robežās.

Tieslietu ministris Bērenta kungs, caurskatot
šo lietu pagājušā gada 4. septembrī, atzina, ka no-
ziedzīgo nodarījumu, par ko saukts pie atbildības
Misiulis, nevar uzskatīt par politisku tiešā nozīmē,
tas nebija versts tieši pret Lietuvas valsts iekārtu,
ne arī pret Lietuvas pilsoņu politiskām tiesībām.
So_ noziedzīgo nodarījumu nevarēja uzskatīt par
relatīvi politisku, par tādu, kas saistīts ar abso^luti politisku nodarījumu, jo Misiula nodarījuma
mērķis bija tikai izvairīties no viņa personas va-
jāšanas

^
(Br.Kalniņš no vietas: «Par ko tad viņu

apcietināja?») Ta kā šo noziedzīgo nodarījumu ne-
varēja uzskatīt par saistītu ar politisku noziegumu,
bet gan tam piemita acīm redzams kriminālnozie-
guma raksturs, tad tieslietu ministris Bērenta kungs
nolēma izdot Misiuli Lietuvas iestādēm, ar to no-
teikumu, ka Misiuli sodītu un vajātu nevis ārkārtēja
tiesa, bet ta,_ kam būtībā piekrīt šādu noziegumu
tiesāšana. Ta tad Misiulis tiesājams par to nozie-
gumu, par ko viņš ir izdots. Lietuvas valdība pa-
ziņoja, ka Misiuli nesodīs par politisku noziegumu,
bet gan par slepkavību, t. i. par to noziegumu, ko
viņš izdarījis pret policijas kārtībnieku. (Sauciens
no vietas: «Vai jūs tam ticat?») Otrkārt — Izidoru
Misiuli nevar _sodīt Lietuvā par citu kādu krimināl-
noziegumu, ka vienīgi par to, par kuru viņš pie-
prasīts; un treškārt Lietuva nevar izdot Misiuli
kādai trešai valstij.

Te man jāpiezīmē, ka pēc tam, kad Misiulis ie-
radās Latvija, pret viņu tika ierosinātas divas lie-
tas: viena uz muitas likuma 1045. panta un otra —
par zādzību uz 581. panta 2. daļas pamata. Tā kā
saskaņa ar konvenciju noziedzniekus nevar izdot
Lietuvai pirms attiecīgas lietas nav iztiesātas vai
izbeigtas mušu tiesas, tad ministris Bērenta kungs
nolēmis izdot_ Misiuli pec Latvijā pret viņu ierosi-
nātas kriminalvajašanas izbeigšanas, vai pēc viņa
attaisnošanas, vai soda izciešanas, vai arī pēc at-
svabināšanas no soda. Tiesu palātas prokurors ar
pagājuša gada 10. decembra rakstu paziņoja Ties-
lietu ministrijai, ka minētās lietas pret Misiuli La-
tvija ir izbeigtas novembra mēnesī. Tā tad līdz
ar to atkrita visi tie šķeršļi,_ kuru dēļ Misiulipaturēja
pie mums apcietinājuma pēc tās dienas, kad mini-
stris Berents bija lēmis par viņa izdošanu. Kad šie
šķēršļi atkrita, saprotams, Misiuli_ nevarēja paturēt
pie jnums apcietinājuma, jo tas būtu nelikumīgi, un
tapec Tieslietu ministrijai nekas cits neatlika, kā
izpildīt šo lēmumu un izsūtīt Misiuli Lietuvas iestā-
dēm. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Ja man jautā, vai es tam lēmumam piekrītu,
tad man jāsaka, ka ministra lēmums ir saistošs pa-
šam ministrim. Ministris nevar atcelt savu lēmu-
mu. Ta to iztulkoja Senāts. Šinī gadījumā, ja es
pat būtu nostājies uz cita viedokļa nekā tieslietu
ministris Beremtš, man būtu bijuši divi ceļi: vai nu
grieztiespie Senāta, lai tas šolēmumuatcel (saucieni
pa kreisi: «Pie Ministrukabineta!»), vai arī otrs
ceļš — ka es to pats varētu revidēt, bet tikai tanī
gadījumā, ja lietai nāktu klāt jauni apstākļi'. Man
jāsaka jums, jautājuma iesniedzēju kungiem, ka es
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vienu no jums bifiu lūdzis «adāt, lai nāktu šinī lietājauni apstākļi klāt, piemēram, lai jūs grieztos pie
Misiuļa_ un aizrādītu viņam, lai viņš iesniedz kaut
vienu lūgumu un aizrādītu uz kaut kādiem jauniem
apstākļiem. Ta persona, ar ko man bija saruna, toman apsolīja, bet tomēr es jaunus apstākļus ne-sagaidīju. Ta ka Misiuli pie mums turēja apcietinā-juma nelikumīgi, tad es cita nekā nevarēju darīt,
ka viņu izsūtīt.

Ja jūs tagad jautājat, vai es esmu pārliecināts,
ka Lietuvas valdība tiešam rīkosies tā, kā mi-
nistra Bērenta lēmumā teikts, t. i. ka Misiuli tiesās
par to noziegumu, par ko viņš izdots, tad man jā-
saka, ka konvencijas 7. pants nosaka, ka personu,
kas izdota par kādu kriminālnoziegumu, nevar saukt
pie atbildības vai sodīt par citu kādu pirms izdo-
šanas pastrādātu noziegumu. Saprotams, mēs ne-
varam apgalvot, vai Lietuvas valdība pieturēsies
pie minēta lēmuma. Bet par to nevar darīt atbil-dīgu mušu valdību.

Ja man prasa, kādēļ neesmu griezies Ministru
kabineta ar šo lietu, tad man jāsaka, ka nevari ne-
atzīt par ^pareiziem tos motīvus, ko ministris Bē-
rents minējis lēmuma par izdošanu. Man jāuzsver,
ka starptautisko tiesību zinātnieks Lists saka, kalīdzīgs noziegums ir kopības noziegums, un tāpēc
šinī gadījuma slepkavība uzskatāma par vispārīgu,
bet ne politisku noziegumu. Politiskais noziegums,
saskaņa ar Lietuvas likumiem, bija Misiula pieda-
līšanas pie organizācijas, kas atzīta par nelegālu.
Betpati slepkavība ir jaukrimināls noziegums, un
tapec man nebija iemesla griezties pie Ministru ka-
bineta, lai Ministru kabinets grozītu iepriekšējā
tieslietu ministra Bērenta kunga lēmumu.

Ja jautājuma iesniedzēji ar šo jautājumu gri-
bētu noskaidrot, vai valdība domā, ka politiskiem
emigrantiem Latvijā nav patvēruma tiesību, tad
man jāsaka, ka valdības ieskats ir, ka katram politi-
skam emigrantam Latvijā ir patvēruma tiesības.
Un visas mušu konvencijas (arī tanī, ko mēs paš-
laik pārrunājam) ir paredzēts, ka Latvija politiskos
emigrantus neizdod.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Ciei-
lens, Fr. Menderis u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Liekam priekšā pēc ministra atbildes uz jautājumu atklāt
debates."

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Priekšlikums ir pieņemts. Debates atklātas. Vārds
deputātam Menderim.

Fr^ Menderis (sociāldemokrāts): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Šinī izdošanas lietā, kuras
faktisko pusi jau apgaismoja mans frakcijas biedrs
Cielēns, kad jautājumstika iesniegts, ir vienā ziņā
ar ministra kungu panākta ļoti vēlama skaidrība, un
,proti_ — tanī ziņā, ka par izdošanas lēmumu, ko ir
pieņēmis aizgājušais tieslietu ministris Bērenta
kungs, arī tagadējais tieslietu ministris atzīst, ka
šis lēmums ir motivēts un pareizs, un, tā sakot,
ari Paberza kungs par šo lēmumu uzņemas morā-
lisko atbildību.

Es gribētu teikt vispirms, ka patvēruma tie-
sības, bez šaubām, pieder pie tādām tiesībām, kas
uzskatāmas par demokrātijas neatņemamu sastāv-
daļu, un jaarī Latvijā nav rakstītu likumu (patie-
sībā ir zināmā daļā arī rakstīts likums, piemēram
kriminālprocesa likumos), kas un kā jāizdod, tad
arī šinī gadījumā Latvijas demokrātijai vajadzētu
būt skaidrībā, kas ir politisks noziegums — vai nu
absolūti politisks; vai relatīvi politisks, un kas ir
parastais kriminālnoziegums. Bet bez tam mums

ar loti daudzām valstīm ir noslēgtas konvencijas
par noziedznieku izdošanu. Šinī ziņā mums ir
noslēgta konvencija arī ar Lietuvu. Iesniegtais jau-
tājums jāapskata sakarā ar konvenciju, kas no-
slēgta un pastāv starp Latviju un Lietuvu par no-
ziedznieku izdošanu.

Es gribu ministra kungam aizrādīt, ka šī kon-
vencija, kas noslēgta par noziedznieku izdošanu
starp Latviju un Lietuvu, nepieslienas franču-belģu
sistēmai, ka to te aizrādīja ministra kungs. Minētā
konvencija pieslienas tā sauktai Šveices-zviedru
sistēmai, un tas īpatnība arī izteikta konvencijas

2. panta, ka noziegums ar politisku raksturu nevar būt
par izdošanas iemeslu. Noziedzniekus izdod vie-
nīgi tad,_ ja viņu noziegumiem ir krimināls raksturs,
bet jautājuma izšķiršana, vai zināmam noziegumam
ir krimināls raksturs, _ vai nē, piekrīt noziedznieku
izdevējai valstij. Pec šveices-zviedru sistēmas,
ja parastais noziegums uzrāda politisku pusi, vai
nu nodarītaja_ motīvos, vai gala nolūkā, vai
arējos apstākļos, jānovērtē, vai politiskais, vai
parasti-kriminalals raksturs ir pārsvarā. Varu
aizrādīt, ka mums ir gan noslēgtas konvencijas par
noziedznieku izdošanu, kuru pamatā ir franču-beļģu
sistēma, proti tāda konvencija ir noslēgta starp
Latviju un Franciju, bet,_ ka jau teicu, starp La-
tviju un Lietuvu noslēgtas konvencijas pamatā ir
Šveices-zviedru sistēma._ Franču konvencijā arī
attiecīgais pants skan citādi: «Izdošana nav pielai-
žama, ja puse, kurai izdošana pieprasīta, uzskata
noziedzīgo nodarījumu, kura dēļ prasība uzstādīta,
ka politisku noziegumu vai ka ar tādu noziegumu
saistība stāvošu nodarījumu.» Lietuvas konven-
cija, turpretim, saka, ka izdodamas personas par
nodarījumiem, «kuriem it īpaši ir redzams krimi-
nāla nozieguma raksturs». — «It īpaši» — tā tad
kriminālam raksturam ir jāprevalē.

Ja ,mēs_ tagad pieejam pie šī gadījuma fakti-
skiem apstākļiem, ka tos mums attēloja tieslietu
ministra kungs, tad ir skaidrs, ka mums te darī-
šana ar kādu Lietuvas emigrantu, Lietuvas pilsoni,
sociāldemokrātu, kas dzīvojis valstī, kur cilvēku
sociālas un pilsoniskas tiesības min kājām, kur
iekšēja politika valda patvarība. Šī persona va-
jāta par politisku noziegumu, acīmredzot, par savu
uzstāšanos pret tagadējo Lietuvas valdību. Un
luk, sakara ar šo noziegumu, šī politiskā nozieguma
apstākļos ir izdarīts kriminālnoziegums: ir vai nu
tīši, vai nejauši nošauts policists, kas vajājis šo
pojītisko noziedznieku. Liekas, ka pie tādiem ap-
stākļiem ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav kriminālno-
ziegums pats par sevi, ka te izdotam Lietuvas pil-
sonim būtu bijis iepriekšējs nolūks izdarīt tikai kri-
minālnoziegumu, bet šinī nodarījumā politiskā puse
ir ta izšķiroša. To, liekas, varētu saprast kura
katra demokrātiska valdība, kura katra valdība,
kura grib turēt goda arī pilsoniskās demokrātijas
principu. Izdot Misiuli, man, diemžēl, liekas, va-
rēja tikai tāda valdība, tikai tāds tieslietu ministris,
kurš nesaprot tos starptautiskos principus, kas
ielikti konvencija,, un kam kaut kādu politisku ie-
meslu_deļ vajadzēja tos pārkāpt. Pret to, man lie-
kas, jāprotestē nevien sociāldemokrātiem, pret to
jāprotestē, man liekas, ar tādu pat sirsnību kuram
katram patiesam demokrātam. Te man gribētos
atgadinat_ pilsoņu kungiem, kuriem šis jautājums
liekas but stipri vienaldzīgs, ka tāda valsts kā
Šveice nav izdevusi savā laikā nevienu bijušās
Krievijas _emigrantu,_ kas, būdami vajāti, bija iz-
darījuši kādu kriminālnoziegumu. Tie principi, kas
pastāvēja Šveice, ir «iemiesoti tanīs 3 konvencijās,
kuras mes esam noslēguši ar Igauniju, Somiju un
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Lietuvu. Jūs mīdāt šos principus kājām, jūs mī-
dāt kājām arī pārējos demokrātiskos principus,
kas jums, acīmredzot, ir tapuši pārak smagi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Arī es varu ti-
kai ārkārtīgi brīnīties par tagadējā tieslietu 'ministra
kunga uzstāšanos. Es pilnīgi saprastu šādu uzstāša-
nos, ja mēs tagad atrastos cariskā Krievijā. Tad
tā varēja uzstāties. Es vēl saprastu šādu ministra
kunga uzstāšanos, ja viņš piederētu pie

^
galējas

labās partijas. Es piemēram saprastu, ja tā runātu
Arveda Berga kungs, ja tā uzstātos agrākais ties-
lietu ministris Bērenta kungs, kurš arī piederēja
pie labām partijām. Tad vēl varētu attaisnot ta-
gadējā tieslietu ministrakunga uzstāšanos, jo tad viņš
vatētu atsaukties uz pašu bībeli, kura teikts, ka
katra valdība ir Dieva iecelta valdība, un ja tas
ir tā, tad arī Lietuvas valdība ir Dieva iecelta un
visi, kas pret šo Dieva iecelto valdību uzstājas,
ir noziedznieki, kas sodāmi un izdodami tiesā-
šanai.

Bet tieslietu ministra kungs taču vel tagad uz-
cītīgi studē jurisprudenci, un tā tad viņam gan va-
jadzēja zināt, ka ir divējādas teorijas attiecība uz
šīm valsts tiesībām. Viena teorija tad nu būtu
tā (bībeles teorija, kanoniskā teorija, un divas fi-
lozofijas 'teorijas, kuras vienas ciltstēvs ir sla-
venais angļu konservātīvi-reakcionārais filozofs
Hobess, kamēr otras teorijas ciltstēvs ir slavenais
liberālais teorētiķis filozofs Džons Loks. Tā ka
tagadējais tieslietu ministris pieder pie partijas,
kura uz sava karoga ir rakstījusi vārdu «demokrā-
tija», tad taču tieslietu ministra kungam vajadzēja
zināt, uz ko tad balstās īsti demokrātiskās valdības
tiesības. Viņam vajadzēja zināt, ka Hobess sava
«Leviatānā» iziet no varmācības, ka lielais egoists
valda pār maziem egoistiem un lieliem egoistiem
ir tiesība rīkoties ar maziem egoistiem tā, kā vien
patīk. Bet ja iziet no liberālisma teorijas, tad ir
jāzin, ka Loks — šīs liberālisma teorijasciltstēvs —
saka, ka katra valsts ir dibināta uz salīgumu starp
tautu un valdinieku un ka tauta ir tā, kas ieceļ val-
dinieku un valdību. Redziet, Lietuvā pastāv vel
demokrātiska republika. Tas taču tieslietu ministra
kungam būs zināms. Tauta bija ievēlējusi parla-
mentu, bija ievēlējusi valdību. Šī tautas ieceltā

»
valdība bija gāzta. Tā tad saskaņā ar liberālisma
teoriju jums, tagadējam tieslietu ministra kungam,
gan vajadzēja atzīt, ka tagadējā Lietuvas valdība,
tā valdība, kas atzina sociāldemokrātu partiju par
nelegālu, pati ir nelegāla (saucieni pa kreisi: «Pa-
reizi!»), un tādēļ tieslietu ministra kungam gan
vajadzēja zināt, ka še bija jāizturas drusku citādāk
un viņš nevarēja aizstāvēt to, ko bija aizstāvējis
viņa priekšgājējs,. Ministra kungam, bija jāzin, ka
arī visa Latvijas eksistence dibinās uz šīs libe-
rālisma teorijas!, ka saskaņā ar ilobesa viedokli
mums vēl tagad vajadzētu būt zem cara valdības,,
jo nebija nekādas tiesības dibināt tādu patstāvīgu
Latvijas republiku.

Bija taču jāzin arī tik daudz no pasaules litera-
tūras, ka arī slavenākais vācu dzejnieks Šillers savā
lugā «Telia Viļums» pilnīgi un neierobežoti nostā-
jas uz Loka teorijas un pasaka: «Ja nelaimīgais
nevar citur atrast savu daļu, tad viņš grābj de-
besīs un no turienes norauj savas tiesības1.»

Es atgādināšu arī vēl citus vēstures notiku-
mus. Jau 1831. gadā, kad Polijā bija dumpis, šie
dumpinieki bija ne tik vien mīksti ar vārdiem ka-
rojuši pret krievu valdību, bet bija tiešām sadum-

pojušies un kāvušies. Beidzot, kad krievu kara-
spēks bija uzvarējis, dumpinieki bēga uz Vāciju. _Ir
pazīstams Heines dzejolis, kur pēdējie 10 cilvēki
no 4. Varšavas pulka pāriet prūšu robežu, un kad
apakšoficiers viņiem prasa, kas šie esot, tie lepni
atbild: «Mēs esam pēdējā desmits no 4. pulka!»
Un pat monarchiskā prūšu valdība neizdeva
šos dumpiniekus krieviem. Tāpat neizdeva dumpi-
niekus austriešu valdība.

Nerunāsim nemaz par Šveici, kas bija maza
valstiņa, maza republika, un kurā 1848. gadā pār-
bēdza ļoti daudz vācu dumpinieku, kuri nebija ka-
rojuši tikai, tā sakot, ar vārdiem, bet kas tiešām
ar ieročiem rokās bija uzstājušies pret savu val-
dību. Tiklīdz tie tika pāri tiltam, kas veda pār
Reinas upi, tie bija brīvi, un neviens viņus neva-
rēja traucēt. Tā tad mazā Šveices valstiņa bija
ievērojusi šo azīla likumu. Ja tagad, kur visā
Eiropā ir nodibinājušās republikas, nāk un prasa
izdot politiskus noziedzniekus, tad no cilvēcības
viedokļa tas nav saprotams; un pavisam tas nav
saprotams, ja to še grib aizstāvēt kungs, kas grib
piederēt pie demokrātiskas partijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bre iksam.

J.Breikšs (demokrātiskais centrs): Es domāju,
deputātu kungi, ka kreisā puse par daudz pārspīlē
šo gadījumu un tai grupai, pie kuras pieder tieslietu
ministris un pie kuras piederu arī es, ar šo poli-
tiska kapitāla izsišanas paņēmienu pārmet to, ko
nevar pārmest. Ja piegriežas jautājumam par iz-
došanu vai neizdošanu, kāds tas bijis senās valstīs,
un ja te piemin Šveici, tad jāsaka, ka prakse nav
bijusi gluži tāda, par kādu runāja iepriekšējais ru-
nātājs Mendera kungs. Ir zināmi tādi gadījumi, kā
1875. gada gadījums ar Ņečajevu, kur taisni šim
juridiskam jautājumam ir bijušas divas puses tā-
pat kā šeit: ir bijis apvainojums par slepkavību un
apvainojums par politisku noziegumu. (Starpsau-
ciens: «Vai no vidus laikiem arī ir kāds piemērs?»)
— Paciešieties, Kalniņa kungs! —

Es negribu tālāk šinī strīdu ielaisties, jo mēs
pašlaik nevaram ķerties pie šī jautājuma tuvākas
apskatīšanas. Bet man jāuzsver galvenam kār-
tām tas, ka tas, ko te pārmeta tagadējam tieslietu
ministrim Pabērza kungam un ko pārmeta mūsu
frakcijai, man uz kategoriskāko jānoraida aiz seko-
jošiem iemesliem. Visiem ir zināms, un arī taga-
dējais tieslietu ministris to teica, ka šis jautājums
nav izšķirams Ministru kabinetā. Saskaņā ar li-
kumu jautājumu izšķirt bija tieslietu ministra darī-
šana. Iepriekšējais tieslietu ministris bija pārbau-
dījis visus apstākļus un pieņēmis zināmu lēmumu,
kuru tagadējais ministris nevar ņemt atpakaļ. Tam-
dēļ uzbrukt ministrim Pabērza kungam un vispār
demokrātiskam centram ir nevietā, un ja to dara,
tad tas, saprotams, notiek tikai aiz motīviem, ku-
rus es šeit jauminēju un kuri nav pareizi un citādi
saskatāmi, kā tikai visas šīs lietas pārspīlējumos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds, deputātam
Menderim.

Fr. Menderis (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Vispār ir diezgan ērmoti, runāt šinī
lietā par politiska kapitāla izsišanu; un ja patie-
šām viena politiska partija var noslīdēt tik zemu un
apgalvot, ka visā šinī izdošanas lietā smaguma
punkts neesot vis lietas būtības noskaidrošana, bet
vienkāršs mēģinājums no politiskā emigranta asi-
nīm izsist politisku kapitālu, kā to šeit mēģināja
nostādīt iepriekšējais runātājs, uzsvērdams, ka te
vispār izsitot politisku kapitālu, tad man gan jā-
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saka, ka tādam demokrātiskam centram no demo-
krātiska gara, no ta demokrātiskā gara, ar kuruapgarota augstā cilvēciskā tiesība, tā sauktā patvē-
ruma tiesība, šī demokrātiskā gara mūsu demokrā-
tiskam centram nav. Te pilnīgi veltīgi riorādīi uz
Šveices vienu gadījumu. Līgumi par politisko no-
ziedznieku izdošanu vai neizdošanu imēdz saturēt
arī ta saukto atentātu klauzulu, t. i. sevišķu pantu
par_ izņēmumu attiecībā uz politiskām slepka-
vībām, vērstam pret valsts galvu vai šīs galvas ra-
diniekiem. Mūsu noslēgtā līgumā starp Latviju un
Lietuvu nav pat_ šadas_ atentāta klauzulas un viņa
treša panta parādās tas sistēmas tīrā būtība, ko
sauc par _Šveioes-zviedru sistēmu. Katru reizi pa-
šai izdevējai pusei jāizšķir nozieguma raksturs, jā-
izšķir vai politiska puse noziegumā ir pārsvarā,
vai ne un sakara ar to, vai noziedznieku izdot, vai
neizdot. Es gribētu teikt, ka valdībai bija tiesības,
pat pienākums neizdot minēto personu. Ja demo-
krātiska valdība šopienākumu nav pildījusi, tad la-
bāka gadījuma viņa nav sapratusi savu uzdevumu,
bet ļaunāka gadījuma viņa nav gribējusi pildīt savu
pienākumu. Man liekas, ka mūsu parlamentā būtu
lieki runāt, par to,_ka tagadējā valdībā nemaz nav
demokrātiska. Pec gadījuma ar Milsiuli varam
teikt, ka tik ilgi, kamēr pastāvēs tagadējā valdība,
politiskiem noziedzniekiem Latvijā nav drošas pa-
tvēruma tiesības un nav arī nekādas drošības un
garantijas, ka pieņemtie līgumi' par noziedznieku
izdošanu tiks pildīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Līdz
ar to 2. dienas kartības! punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
kara ministra atbilde uz deputāta
Laicena u. c. i e s n i e g t o j a u t ā ju mu. Vārds
kara ministrim Vācietim.

Kara ministris M. Vācietis: Augsti godātie de-
putātu kungi! Atbildot uz deputātu Laicena u. c.
iesniegto jautājumu kara ministrim paskaidroju
sekojošo.

Novembra mēnesī _ 10. Aizputes kājnieku pulka
komandieris saņēma kādu viņam adresētu anonīmu
vēstuli, kurā apvainoja tāpaša pulka 9. rotas ser-
žantu Ansonu par mēģinājumiem stāties pretdabī-
gos sakaros ar kareivjiem. Neievērojot, ka vēstule
bija anoniima, minētā pulka komandieris tomēr uz-
deva izdarīt izziņu un, lai izziņa būtu objektīva,
seržantu Ansonu pārcēla uz 8. rotu. Pulka koman-
dierim uzrādītos izziņas materiālos noskaidrojās, ka
seržanta Ansona nodarījumi nāv tādi, lai viņu va-
rētu nodot tiesai par kriminālnoziegumu. Tāpēc
pulka komandieris ar š. g. 14. janvāra lēmumu lietu
izbeidza. Izziņas materiālos tomēr bija redzams,
ka baumas par seržanta Ansona pretdabīgām tiek-
smēm starp kareivjiem ir cirkulējušas, un tā kā pret
seržantu Ansonu beidzamlā laikā Ierosināta cita
lieta —par pārkāpumiem sargu dienesta izpildīšanā,
tad pulka komandiera turpmākie soļi atkarāsies no
šīs beidzamās izziņas rezultātiem.

Strādnieku un zemnieku frakcija® deputāta Lai-
cena kunga jautājuma motīvācijā šī gada 28. jan-
vāra Saeimas sēdē, starp citu, teikts, ka seržants
gan esot pārcelts uz citu rotu, bet pie tā paša ser-
žanta pārcelts arī kāds cietušais, un šis seržants,
izlietodams savu dienesta stāvokli, mēģinot ar viņu
izrēķināties. Man jākonstatē, ka šī ziņa ir pilnīgi
nepatiesa: no 9. rotas uz 8. rotu, kur pārcelts šis
seržants, nav pārcelts neviens kareivis; ir gan
pārcelts kāds kareivis uz 3. ložmetēju rotu. Līdz
ar to atkrīt arī deputāta Laicena kunga apgalvo-

jums par terroru un atriebību dienesta gaitā, jo ro-
tas seržantiem ir padoti, tikai viņu rotas kareivji un
nekādas dienesta attiecības ar citu rotu kareivjiem
viņiem nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis die-
nas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu ;—
1ikūms par R ī ga s-Er g ļ u-M a d o.n a s-K ā r-
savas dzelzceļa b ū v i. Referents V. Bast-
jānis. Lūdzu referentu ziņot par šo likumu. Vārds
referentam Bastjānim.

Referents V. Bastjānis: Kādus divus gadus at-
pakaļ Saeima pieņēma likumu par Rīgas-Ergļu-Do-
mopoles-Rēzeknes-Dagdas-Krāslavas dzelzceļa būvi
pievedceļa platumā. Vēlāk, pārrunājot šo jautā-
jumu Latgalē un šeit Rīgā, bija atzīts, ka šāds lī-
nijas virziens nav visai parocīgs vietējiem iedzīvo-
tājiem, un otrkārt —? arī ceļa platums nav visai
pieņemams. Tāpēc satiksmes resors resp. dzelz-
ceļu virsvalde bija izpētījusi citus virzienu varian-
tus un bija atzinusi, ka labāk būtu Rīgas-Ergļu-Do-
mopoles līniju no Domopoles nenovirzīt uz Rēzekni,
bet_ turpināt

^
to taisnā līnijā uz Kārsavu, pēc tam

talak nebūvēt vis no Rēzeknes caur Dagdu uz Kār-
savu dzelzceļu, bet ja dzelzceļšbūtu vajadzīgs, tad
buvet to no Ludzas caur Dagdu uz Skaistu. Saka-
ra ar_ to jautājums tika apspriests arī budžeta kom-
misijā, un budžeta kommisijā pēc apstākļu noskai-
drošanas atzina, ka pareizāk būtu Rīgasr-Ergļu-Do-
mopoles līniju novirzīt uz Kārsavu un nevis uz Rē-
zekni. Tas ir viens. Otrkārt kommisijā piekrita
tam, ka šī_ līnija, kam maģistrāles nozīme un kas
iet pa bagātiem apgabaliem, būtu būvējama nevis
pievedceļu platuma, bet_ krievu platumā. Sakarā
ar to tad ari tika izstrādāts jauns likums par šīs
līnijas būvi, kas ari acumirklī Saeimai apsprie-
žams.

Reizē ar_ to paceļas jautājums par otru dzelz-
ceļu, par iesaktoSitas-Rugaju dzelzceļa būvi, kura
g_als izietu uz Rēzekni. Bet tā kā tas ir cits jau-
tājums, tad es runāšu par to tad, kad nāks ap-
spriešana attiecīgais likums.

Jāaizrāda, ka saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes
aprēķiniem Rīgas-Kārsavas dzelzceļa būve krievu
platumā izmaksātu ap 38.000.000 latu. Likumā ir
noteikts, ka_ šīs līnijas 'būve uzsākama reizā no Rī-
gas virzienā uz Madonu un no Madonas virzienā uz
Domopoli._ Vispār doma bija tāda, ka visa šī ceļa
galīga izbuve_būs_ jāatliek uz ilgāku laiku, bet vis-
pirma kārta jāizbūvē gabals no Rīgas līdz Ērgļiem
vffl no Madonas līdz Lubānai, lai dotu iespēju šiem
apgabaliem uzsākt ērtāku satiksmi. Pārējo ceļa
daļu izbūves_pa nosprausto līniju turpmākos gados,
kad bus iespējams sagādāt līdzekļus vai nu budžeta
kartība, vai ari kad bus iespējams dabūt ārēju aiz-
ņēmumu dzelzceļu būvju nobeigšanai.

Kommisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu pie-
ņemt un lūdzu arī dot tam steidzamību?

Praekšlsēdētājs P. Kalniņš: (Referents liek
priekša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. —_ Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Es gan gribētu teikt, ka esmu pret šī likuma stei-
dzamību

^
Es vispār atrodu to apiešanos ar Sa-

eimas plēnumu, kādu pie mums praktizē, parla-
mentariski sakot, par loti nelietderīgu. Iznāk tā,
ka mums dažādas kommisijas sēž ievēlēti kungi
nevis skatoties pēc lietderības, pēc saprašanas, bet
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pēc partiju sastāva. Tādējādi gan tad var iznākt
lēmumi, kas nemaz neatbilst faktiskam Saeimas
vairākumam.

Par tik svarīgām lietām kā par dzelzceļu pro-
jektiem izstrādātos projektus gan vajadzētu nodru-
kāt. Ja jau mēs varam nodrukāt visu budžetu, kā-
pēc ne tik svarīgas lietas, kā dzelzceļu projektus.
Ja jau no valsts budžeta mēs varam nodrukāt ie-
nākumus un izdevumus pat katram atsevišķam re-
soram, katrai atsevišķai ministrijai, kāpēc tad ne-
varam nodrukāt projektus par tik milzīgiem izde-
vumiem, kādi saistās ar nupat minētiem Rīgas-Er-
gļu-Madonas un Madonas-Domopoles-Kārsavas
dzelzceļiem.

Dzelzceļu galvenā direktora Rodes kunga
«Dzelzceļu Vēstnesī» š. g. 17. janvāra 1. numura
dotā pārskatā teikts, ka 130 kilometru garā līnija
no Rīgas caur Ērgļiem uz Madonu izmaksāšot 22,4
miljoni) latu, bet līnijas turpinājums no Madonas uz
Domopoli un Kārsavu — 15,4 miljoni latu, tā tad
kopā 37,8 miljoni vai (gandrīz 38 miljoni latu. Mēs
jau pirms nedējas pieņēmām projektu par Rīgas-
Limbažul-iRūjienas dzelzceļa būvi,kur 145 kilo-
metru līnija, saskaņā ar pirmo Rodes projektu, iz-
maksāšot 22,4 miljoni latu, bet saskaņā ar kādu vē-
lāk Saeimas budžeta kommisijā dotu pārskatu —
tikai 18,5 miljoni latu. Tie deputātu kungi, kas ne-
pieder pie attiecīgās Saeimas komimisijas pavisam
nevar saprast, kāpēc šis otrs projekts iznāks par 4
miljoniem latu lētāks,, tāpat kā nevar saprast, kāpēc
tur bija vajadzīga platsliežu līnija. Ja nu vēl plat-
sliežu līnijas vajadzība būtu uzsvērta no militārā
viedokļa, tad vēl to varētu saprast, bet no taut-
saimnieciskā viedokļa nav saprotams.

Tikpat nesaprotams ir jautājumspar Rīgas-Er-
gļu-Madonas-Kārsavas līniju. Kamēr Rode savā
pārskatā vērtē platsliežu līnijas izdevumus caur-
mērā uz 135.000 latu par kilometru, uz šīs Rīgas-
Ergļu-Madonas-Kārsavas līnijas sanāk kādi 185.000
latu par kilometru. Tā tad Saeimas plēnumam nav
absolūti nekādas iespējas pārliecināties, zināt, vai
saprast, kāpēc vajadzīgi tik lieli izdevumi. Var-
būt, Ergļu-Madonas virzienā līnijai jāpaceļas kal-
nos, jānolaižas un atkal jāpaceļas, varbūt, tas viņu
sadārdzina — par to vajadzētu tuvākus paskaidro-
jumus. Gandrīz tikpat dārga iznāk MadonaS'-Kār-
savas līnija, proti 165.000 latu par kilometru. Ja
jau šim dzelzceļam var ziedot tik vien lielu kapi-
tālu, kā te tika konstatēts, t. i. pusotra miljona latu
gadā, un bez tam vēl daļu no tā, kas būs atlicis
valsts kārtējā budžetā, parko nekas nav zināms —
varbūt atlikuma nebūs nemaz, varbūt būs pat de-
ficīts —, ja mēs ziedosim Rīgas-Rūjienas dzelzceļa
līnijai pusotra miljona latu, tad tās būve vilksies
kādus 15 gadus, tālāk — Rīgas-Ērglu-Madonas-
Kārsavas dzelzceļa būve vilksies kādus 25 gadus,
un mēs būsim saistījušies ar izdevumiem uz kā-
diem 40 (gadiem. Varbūt šogad nemaz netiks klāt
pie; jaunās dzelzceļa līnijas būves.

Es domāju, ka te būs jāpārbauda, vai no saim-
nieciskā viedokļa zināmā mērā nav iespējams iztikt
ar šaurām līnijām. Te daudz aizrāda, ka ārzemēs
būvējot tikai platsliežu līnijas. Saprotams, bieži ap-
dzīvotās valstīs, kā tas «Dzelzceļa Vēstnesī» aiz-
rādīts, piemēram Dānijā ir tikai platsliežu līnijas.
Bet jāaizrāda, ka Dānija ir trīs reiz biežāk apdzī-
vota. Tāpat aizrāda uz Poliju, ka tur šaursliežu
līnijas pārbūvējot par platsliežu līnijām. Bet at-
kal jāaizrāda, ka Polija ir četrreiz biežāk apdzīvota
nekā Latvija. Tā tad tā ir pavisam cita lieta. Viss
atkarājas no tā, kāds katrā valstī ir iedzīvotāju
sadalījums, kāds ir iedzīvotāju sablīvējums, kāds

sablīvējuma koeficients un cik lielas ir eksporta un
citas iespējamības.

Man ir priekšā starptautiskā statistika, kurā
redzams, ka Indijā 19.300 angļu jūdžu ir platsliežu
ceļi. 15.901 angļu jūdze 1 metra ceļu un 3710 angļu
jūdžu tikai 2 pēdu līniju, t. i. 60 cm un 2V%pēdu jeb
75 cm. Par šiem skaitļiem es varu pieminēt, ka
viens no vissvarīgākiem ceļiem, no Kalkutas uz
Dartčilingu, pa kuru ne tikai angļu augstākie ie-
rēdņi un kapitālisti brauc atpūtā Himalaju kalnos
un pa kuru notiek vislielākais tējas eksports no
Himalaju kalniem, ir šaursliežu — 60 om plats, t. i.
tāds, kādi ir mūsu šaursliežu ceļi. Bet tur ir ļoti
skaisti guļamie vagoni un pa šo dzelzceļu jūs 24
stundās varat nobraukt 1000 kilometru no Kalkutas
līdz Dartčilingai. Līdzenās vietās starpība starp
platsliežu un šaursliežu ceļu nav tik svarīga, jo se-
višķi vel, jauz platsliežu ceļiem ir ļoti vieglas slie-
des. Uz platsliežu ceļiem var novietot arī vieglas
sliedes — 21 kilogramu smagas uz tekošu metru.
Pie mums, cik es zinu, ir 33 kilogrami uz tekošu
metru un Vācijā pat uz visiem lielākiem dzelzceļiem
tikai 41—45 kilogramu smagas sliedes. Tikai pa
tādiem ceļiem ir iespējams attīstīt lielus ātrumus,
no 80—90 kilometru stundā. Cik man zināms, tad
Parizes-Londonas līnijai ir 45—50 kilogramu slie-
des. Bet te ir pavisam cita lieta, un proti vēl tā,
ka šaursliežu ceļu var vieglāk piemērot kalnainam
apkārtnes profilam, un ka tāpēc ir ļoti nepareizi, ka
Liepajas-Glūdas ceļš izbūvēts par platsliežu dzelz-
ceļu, kur taļsni ir lieli kāpieni. Mēs varējām bū-
vēt uz_ Liepāju šaursliežu dezlzceļu, bet tad mums
vajadzēja paredzēt citu virzienu — caur Stendi un
Kuldīgu uz Liepāju. Es nesaprotu, kāda indeve
valda pie mums Latvijā! Kāpēc Kurzemes vecā
galvas pilsēta ar kādiem 15.000 iedzīvotāju nevar
dabūt dzelzceļa? Nesaprotu, ar ko gan Kuldīdz-
nieki būtu nokaitinājuši Saeimu! Šādā virzienā
mes itin viegli būtu izbūvējuši platsliežu ceļu. Mi-
nēta apvidū ir lieli meži, kāpēc arī koka materiāls
viegli sasniedzams, un pie tam no Kuldīgas līdz
Stendei ir tikai _40 kilometru. No Stendes līdz Lie-
pājai bija iespējams izbūvēt platsliežu līniju par
kādiem 12.000.000 latu, un tad mums vēl būtu at-
licis naudas šaursliežu dzelzceļa izbūvei no Glūdas
caur Saldu uz Liepāju.

Patlaban mūsu priekšā ir likumprojekts par Rī-
gas-Erglu-MadonaS'-Kārsavas dzelzceļa būvi par
38.000.000 latu.

Ta kā budžeta kommisijā es neesmu, tad arī
neesmu varējis dot nekādus, paskaidrojumus un aiz-
rādījumus. Tapec atļaujiet man izdarīt to še. Vis-
pirms_ jāaizrāda, ka tā ir visnevēlamākā lieta, ka
deputāti iepriekš nedabū nekādus tuvākus datus,
un tad te nu no kādiem 20 vārdiem jāizloba viss
likuma saturs. Tas ir tikpat daudz, kā vācietis sa-
ka: «Friss Vogel oder stirb». Nav nekādas iepriek-
šējas informācijas, tāpēc arī iznāk visādi pārpra-
tumi. Tagad visās avīzēs parādās aizrādījumi, ka
Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnija nelietderīgi no-
sprausta, ka auglīgi_ apgabali, piemēram Bīriņi, Lē-
durga, Vidriši un Lāde izslēgti. Ja mēs tagad gri-
bat^buvet dzelzceļu no Rīgas uz Kārsavu, tad es
gribētu atbildēt Breikša kungam uz viņa pagājušās
nedēļas runu un aizrādīt ka viņa interesēm vaja-
dzētu but citāda virzienā. Par visām lietām tad
mūsu izdevumi būtu par\ mazāki, un tad mēs
varētu izbūvēt 2 ceļus, Man nav iespējams te no
katedras paradīt karti... (Saucieni no vietām: «Lū-
dzam! Lūdzam!»)

Ja dzelzceļu būvē tieši no Rīgas, tad pirmkārt
tas maksa šausmīgu naudu — 38 miljonus; otrkārt
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tam jāpaceļas Vidzemes augstumos 200 metru, pēc
kamtas atkal nokrīt. Te būtu iespējams ar daudz
mazāk līdzekļu uzbūvēt divas šaursliežu līnijas.
Pirmo līniju varētu sākt no Siguldas un vilkt
caur Nītauri, Skujieni, Vecpiebalgu. — Re-
dziet, Breikša kungs, es aizstāvu taisni Jūsu
intereses! — Tālāk itiā varētu iet caur Ma-
donu, Lubānu un tad uz Kārsavu. Sigulda
atrodas 100 metru augstumā, tāpēc būvēt
šo līniju sākot ar Siguldu nebūtu 'tik grūti. Šāda
līnija līdz Kārsavai iznāk tikai 175—180 klm gara.
Otru Hnjiu būtu iespējams sākt no Ropažiem, t. i.
iziet no tā paša jau eksistējošā dzelzceļa; līdz
Ieriķiem varētu tagad eksistējošai līnijai pie-
likt divējas sliedes, lai labāk būtu iespē-
jams dzelzceļu ievadīt Rīgā. No Ropažiem
varētu būvēt otru līniju uz Suntažiem, Liep-
kalnu, Veckalsnavu, tālāk uz Ļaudonu, Sita-
golu un tad apmēram uz Varakļāniem , kur tā va-
rētu pievienoties Krustpils-Rēzeknes līnijai. Šī otra
līnija iznāktu 150 klm. gara. 150klm. plus 175klm.
būtu kopā 325 klm., varbūt, 330 klm.

Ja mēs rēķinātu pēc virslnženiera Rodes aprē-
ķina augstāko izmaksu — 160.000 latu par kilometra,
ieskaitot pat ritošo inventāru, tad iznāktu apmēram
19.800.000 vai — apaļos skaitļos — 20.000.000 latu.
Ta tad par 20.000.000 latu, gandrīz par puscenu,
mēs varētu izbūvēt divus 750 mm dzelzceļus, pie
kam būtu tas labums, ka Vidzemē uz katriem 20—25
klm. būtu pa dzelzceļam. Šie dzelzceļi atsegtu tai-
sni bagātos apgabalusi, kas ir arī mežiem bagāti ap-
gabali, un tādā kārtā, dotu valstij samērā lielus ie-
nākumus. Un tad vēl paliktu pāri 18 miljoni latu,
ar kuriem varētu daudz ko izdarīt. Tā, piemēram,
varētu no Smiltenes turpināt ceļu caur Lejasciemu
uz Vecgulbeni; praktiski gan nebūtu turpināt ceļu
uz Vecgulbeni, kur jau tā saiet 3 līnijas, bet uz
Stāmerieni, kas tad atkal ietu caur mežiem bagātiem
apgabaliem uz Jaunlatgali, uz Ziemeļlatgali. Lat-
galē ir liels koku trūkums,. Latgalē ir malkas un koku
bads, un tāpēc ir sevišķi svarīgi ar šo lī-
niju atslēgt Latgalei mežu, bagātos ziemeļu apvidus,
kas varētu Latgali apgādāt ar malku un ko-
kiem. Ir tad paliktu vēl pāri nauda, ar ko varētu
izbūvēt platsliežu ceļu caur Gulbeni, un šī līnija at-
kal atslēgtu mežiem bagātus apvidus un arī citādi
bagātus apgabalus.

Tiek projektēts būvēt dzelzceļu uz Alsungu.
Kādu gabalu šī līnija līdz Pāvilostai iet caur jūr-
malas smilti. Es nevaru saprast, kas nu tur būtu
ko vest, no Pāvilostas līdz Liepājai. Es gan zinu,
ka Pāvilostā nodibinātakāda milzīga kieģelinīca, bet
tai nav izejas materiāla, nav māla. Šī iemesla dēļ
tad nu laikam būvēs šo dzelzceļu, lai būtu iespē-
jams šai ķieģeļnīcai pievest mālu.

Būtu ļoti praktiski, ja reiz tiktu nolemts, lai
visi Saeimas deputāti dabūtumotivētusun izstrādā-
tus projektus, lai viņi varētu spriest par šīm lietām.
Pie šī projekta nav iespējams par visām lietām
dabūt skaidru ainu, un tāpēc var tik nožēlot, ka
Saeimas deputātiem tiek sniegti tik nepilnīgi pro-
jekti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breiikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Jāsaka, ka no visiem La-
tvijas apgabaliem Vidzemes vidienā satiksmes ziņā
— kas attiecas uz dzelzceļiem un šosejām — ir
bijuši vissliktākie apstākļi. Man šķiet, arī šeit nav
pacēlušās kādas balsis — un ja arī ir, tad tā diez-
gan klusi —, kas runātu pret šī dzelzceļa būvi.

Jautājums ir vēl tikai tas, kad šo dzelzceļu būvēs.
To varēs pateikt, kad noskaidrosies, vai mēs van
rēsim sadabūt ārkārtējus līdzekļus, vai nē, jo ar
kārtējā budžeta ienākumiem šo lielo darbu mēs
veikt nevarēsim. Vidzemes vidienas iedzīvotāji to-
mēr ir pilnvarojuši mani dot dažus aizrādījumus,
ko dažādas delegācijas ir uzsvērušas savos iesnie-
gumos sakarā ar nosprausto līniju. Visā visumā
tās atbalsta kommisijas projektu, un man jāvērš
Augstā nama uzmanība vienīgi uz sekojošo.

Neapšaubāmišai līnijai jāiziet no Rīgas. Nevar
būt citāda varianta, kas ietu no Salaspils, Ogres vai
citurienes. Visi tie projekti, kas agrāk cilāti Sa-
tiksmes ministrijā, tagad ir atmesti. Bet ja paska-
tāmies uz kartes, kas šeit piesprausta, tad jā-
saka, ka līdzšinējā nospraustā trase neatbilst Vid-
zemes vidienas iedzīvotāju domām un vajadzībām.
Lielas korrektīvas tur nav vajadzīgas. To var
korriģēt šī paša nospraustā likuma robežās. Visu-
mā šo nosprausto līniju vajadzētu tikai pārcelt ne-
daudz —' par 5 vai 6 kilometriem — uz ziemeļiem.
Ja paskatāmies jauuz pašu dzelzceļa izeju no Rīgas,
tad redzam, ka šis dzelzceļš tuvāk pievirzīts Rī-
gas-Daugavpils dzelzceļa līnijai nekā Rīgas-Valkas
līnijai. Tā jau pašā sākumā tas paiet garām ļoti
svarīgam punktam — Zaķu muižai, kas no pro-
jektējamās stacijas atrastos jau 4 kilometrus tālu.
Tas ir rūpniecības centrs, tur ir kādas divas fa-
briķeles, un tādēļ līnija būtu jālaižcaur Zaķu muižu.
Līdz ar to visa līnija novirzītos uz augšu, uz zieme-
ļiem. Tad tā ietu caur Allažiem, Mālpili, Jaunpili,
Katriņām un Jumurdas apgabalu, kuri tagad sa-
tiksmes ziņā paliktu novārtā. Ne ar ko nav iz-
skaidrojams tas, ka tagadējā līnija vilkta 2 kilo-
metrus vairāk uz dienvidiem, kur sprauga ir lielāka
nekā no Ērgļiem līdz Kokneses stacijai. ' Te nepie-
ciešama korrektīva — dzelzceļa līnija jāvelk 5—6
kilometrus vairāk uz ziemeļiem, jo tur ir bagāts ap-
gabals, Vecpiebalgas dienvidus daļa. Te viens tei-
ca, ka es vēloties, lai dzelzceļš ietu tuvāk gar ma-
nām mājami. Tas nav pareizi: manas mājas at-
rodas vairāk uz ziemeļiem. Ja būvēs tā, tad iz-
nāks lētāk. Jūs zināt, ka līnija ir nosprausta virzienā
pāri Gaisina kalnam, kas pacel uz augšu: visu
dzelzceļa profilu. Tas sadārdzina būvi, un tamdēļ
man būtu lūgums šinī darbā ienest zināmu korrek-
tīvu. Likums visumā ir pieņemams, bet, to realizējot,
jāievēro, lai dzelzceļš apkalpotu arī šo Vidzemes
ievērojamo centru, lai nenovirzītos no tā, bet gan
tam tuvotos, jo tad būs labums kā dzelzceļam,
tāl iedzīvotājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Arī jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcija visumā piekrīt kommisijas
projektam. Es gribētu aizrādīt, ka šai līnijai, ko
domāts sākt no Šķirotavas stacijas, nevajadzētu
sākties tik tālu no Rīgas, kā profesors Baloža kungs
šeit aizrādīja — no Inčukalna

^
vai Siguldas, bet ka-

trā ziņā no Juglas ezera. Kāpēc? Tāpēc, ka pa-
gājušā vasarā še tika pabeigta šoseja. Te ir^2 šo-
seju līnijas, kas sniedzas aiz Biķernieku baznīcas
un tālāk. Tur ir bieža autobusu satiksme: pa kur-
diem 25 kilometriem autobusi braukā 4—5 reizes
dienā. Tā tad visiem tiem, kas dzīvo uz dienvi-
diem no Juglas, 25 kilometru rādiusā Rīga viegli
pieietama, bet tiem, kas dzīvo uz ziemeļiem, nebūtu
nekādu ērtību. Dzelzceļa līniju vēlams vilkt caur
Ropažu pagastu, apmēram caur Zaķu muižu, kā
Breikšs aizrādīja, jo katrā ziņa jāievēro, ka Rc-
pažu pagasts ļoti apdzīvots.
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Tālāk līnijai daudzmaz jānovirzās nost no Lu-
bānas ceļa. Lielais Lubānas ceļš, kā to man gadījās
redzēt pagājušā vasarā, ar jaunām mašīnām, ku-
ras šoseju un zemesceļu departaments iegādājies,
jau nolīdzināts, norullēts un atgādina jau šoseju.
Laist jauno dzelzceļu pilnīgi blakus lielajam Lubā-
nas ceļam būtu pavisam, nelietderīgi, un te jāpie-
krīt deputātam Breikšam, ka tas sākot no Ērgļiem
varbūt būtu jāvirza dažus kilometrus uz ziemeļiem
no Lubānas ceļa. Es neesmu piebaldzēns, man
piebaldzēnu lokālās intereses svešas, bet aiz liet-
derības man liekas, ka no Ērgļiem ceļš jāpavirza
uz ziemeļiem, jo līnija, kas tagad nosprausta, iet
pa diezgan maz apdzīvotu apgabalu. Tāpat te ap-
vidus ir stipri kalnains, bet vairāk uz ziemeļiem, uz
Līderes pusi tas ir līdzenāks', biežāk apdzīvots, un
arī saimnieciski ceļš vairāk atmaksātos.

Par tālāko līniju — uz Lubānas pusi ir jābrīnās,
kāpēc līnija pieiet tik tuvu Lubānas ezeram. Visi
vietējie iedzīvotāji, cik ar viņiem gadās sarunāties,
arī izsaka nesaprašanu, kāpēc tā pieiet tik tuvu
ezeram, jo taisni te apkārtne esot neapdzīvota, esot
staignas vietas, būšot vajadzīgs liels uzpildījums
u. t. t. Staignās vietās jāpilda ļoti daudz smilts un
grants; būs arī nogrimšanas gadījumi; tāpēc ceļš
būtu jāvirza vairāk uz pašu Lubānu. _Tā ir augoša
pilsētiņa, tur ir jau ap 1000 iedzīvotāju. Arī Lu-
bānas apkārtnē ir loti daudz jaunsaimnieku, visa
apkārtne bieži apdzīvota. Tāpēc paliek īsti neiz-
protams, kāpēc līnija vilkta tik tuvu Lubānas ezeram.
.Varbūt tāpēc, ka gribēts dzelzceļu novirzīt uz Mado-
nu? Šai līnijai nebūtu jāiet caur Madonas pilsētu. Ma-
donai jau ir satiksme ar Rīgu un, jāsaka, diezgan
laba, tā ka jauno līniju varētu itin mierīgi, nekai-
tējot Madonas interesēm, vilkt no Madonas uz ziel-
imeļiem, uz Cesvaini. Tad līnija ietu uz Lubānu,
nevajadzētu arī tik daudz uzbēruma, un 'līnijas gals
būtu turpat, kur tagad paredzēts.

Tāds ir lietas faktiskais stāvoklis. Pie šīs lie-
tas uzkavējos tik sīki tāpēc, ka šo apvidu labi pa-
zīstu. Mūsu frakcijai, neraugoties uz visiem pa-
skaidrojumiem, tomēr ir neskaidrs, kāpēc līnija no-
vilkta tik tuvu Lubānas ezeram, kāpēc tā iet pa
neapdzīvotu pļavu rajonu.

Kas attiecas uz līniju no Smiltenes uz Gulbeni.
tad man profesora kungs .drusku jākorriģē. Profe-
sors Baloža kungs aizrādīja, ka līniju no Smiltenes
vajadzētu vilkt uz Stāmerieni. Man jāaizrāda,
ka ja gribam izmantot valsts ziemeļus, tad tomēr
daudz neko nepanāksim, jo gar (Igaunijas robežu ir
mežu josla un pie tam tur jau ir vienis šaursliežu
dzelzceļš. No Stāmerienes muižas^ 4 kilometru at-
tālumā arī ir jau Litenes stacija. Tāpēc pēc ma-
nām domām būtu daudz lietderīgāk, ja platsliežu
ceļu turpinātu no Gulbenes uz Alūksni, kur stāv mū-
su karaspēka daļas un kas ir arī stratēģisks centrs.
No vēstures mēs jau zinām, cik 'iela loma ir_piekri-
tusi Alūksnei. Jāpiezīmē, ka Alūksnes apkārtne ir
stipri apdzīvota, un pati Alūksne ir prāva pilsēta,
pie tam 9/10 pasažieru, kas brauc pa Valkas-Alūk-
snes līniju, izkāpj Alūksnē. Ja Gulbenē nevajadzētu
pārkraut, tad arī visus turienes meža materiālus
varētu uzlādēt Alūksnē un no turienes transportēt
uz mūsu ostas pilsētām.

Priekšsēdētājs P. Kaln'ņš: Vārds deputātam K.
Balodim.

Ki. Balodis (darba savienība): Taisni tas. ko te
teica iepriekšēiais runātājs, mums liek vēl vairāk
šo lietu pārdomāt un vel vairāk prasīt, ka nevis V-
kai dzelzceļu virsvaldei ir tiesības rīkoties pēc sa-
viem ieskatiem, bet ka arī Saeimai jādabū par to
spriest.

Te jau izsacīja divējādas, domas. Breikša kungs
domā, ka šim dzelzceļam vajadzētu pavirzīties, tālāk
uz ziemeļiem, lai tas ķertu arī Piebalgu. Man nebūtu
nekas pretim,ka šī līnija ietu līdz Piebalgai, bet man
liekas, ka tad paliek liels attālums līdz Daugavpils
dzelzceļam. Tas ir neērti tiem, kas dzivo tālāk, uz
dienvidiem; starp Piebalgu unKoknesi paliek, 60 kilo-
metru bez dzelzceļa. Tāpat būtu vajadzīgs izbūvēt

? dzelzceļu no Rūjienas uz Alūksni, un tad uz Jaunlat-
gali būvēt vienu īsu 30 klm, līniju. Tur varētu
pārvērst līdzšinējo šaursliežu ceļu par platsliežu, lai
gan tam ir zināmas grūtības, jo daļa šīs līnijas iet
caur Igauniju, Tomēr būtu svarīgs šis saīsinājums,
ja dzelzceļš neietu tieši no Rīgas,, bet no Ropažiem.
Ja runā par šaursliežu līniju, tad varētu pielikt klāt
75 cm sliedītes, kas ievadītu, šo ceļu Rīgā. Ja savā-
laikā bija runa par Rūjienas ceļa ievadīšanupie Rīgas
caur iBraslasi staciju eksporta ostā, t. i. galvenā preču
stacijā un līdz ar to eksporta oistā, tad man liekas,
ka arī te tas ir iespējams; tas vairētu maksāt tikai
kādu nieku, varbūt, kādus 100.000 vai 200.000 latu;
tas nemaz nespēlētu tādu milzīgu lomu, jo viss jau-
tājums grozās ap 40.000.000 latu un vēl lielākiem
izdevumiem. Tā tad, ja ir iespējams uzbūvēt 2 līni-
jas,par nepilniem ,20.000.000 latu, —ja mēsi rēķinā-
mies 38.000.000 latu robežās,, — tad mums oaliek nau-
das vēl pāri; ja izlieto pastāvošo līniju, lai izbūvētu
platsliežu ceļu, tad nāk, apmēram 15.000.000 latu
klāt. Tasi būtu arī daudz lētāk. Esmu runājisarī ar
karavīriem,un viņi domā, ka būtu ļoti pareizi, ja
no Rīgas ietu platsliežu līnija līdz Rūjienai un tad
tālāk līdz Jaunlatgalei. Nopietnāka Ikara gadījumā
arī tur tad varētu pārsviest armiju. Bet tad Latga-
lei būs viena otra platsliežu līnija, kas, ies uz Vec-
gulbeni un Jaunlatgali, un jau pastāvošā līnija, kas
iet caur Krustpili līdz Rēzeknei. Katrā ziņā ar ma-
zākiem līdzekļiem varētu daudz ko vairāk panākt.

Iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka tur esot ba-
gāti un bieži apdzīvoti apgabali. Man liekas, ka
mums Augstā nama deputātiem gan ir tiesība prasīt,
lai visus projektus motivētu sīkāk. Jāievēro arī tas,
ka ar to vien, ka viens otrs apgabals ir biežāk ap-
dzīvots, nav teikts, ka tur arī dzelzceļš būs izde-
vīgāks. Katrs, kas kaut cik pazīst dzelzceļu stati-
stiku, zinās, ka dzelzceļiem vislielākos ienākumus
dod nevis lauksaimniecības ražojumu pārvadājumi,
bet taisni mežu izmantošana. Tāpēc būtu ļoti vē-
lami, lai dzelzceļš ietu caur meža apgabaliem,
kur dzelzceļa nav, t. i. caur apgabaliem, kur meži
stāv vēl neizmantoti, ar ko, bez šaubām, valsts
ienākumi lielā mērā pavairosies. Par visu to mums,
būtu jādabū sīkākas ziņas, un motīvi.

Aizrādīja, ka līnija, kas iet no Madonas līdz
Kārsavai, iet caur purvu klaniem. Jāatzīmē, ka
mums taču tagad ir Lubānas purvu nosus'nāšiamas
kommisijā. Tā grib nosusināt Lubānas purvus, kur
tad varētu nometināt lielāku skaitu cilvēku, it sevi-
šķi

^
vienu daļu Latgales bezzemnieku. Tā tad, ja to

realizē, tad nav nekādai nelaime, ja šī līnija iet caur
šo apgabalu. No otras puses tas iemesls taisni runā
par šaursliežu līniju. Ja tur ir kādi grūti pārejami
purvi, tad taču ir skaidra lieta, ka vieglāka līnija ir
nesalīdzināmi lētāk uzbūvējama nekā smaga līnija.
Es varu 'aizrādīt uz dzelzceļa vēsturi. Ap 1840.
gadu ķeizars Nikolajs I, kad viņam prasīja, kādā vir-
zienā jābūvē dzelzceļš no iPēterpils uz |Mas,kavu, uz-
svieda savu zobenu uz kartes, novilka taisnu līniju
un pasacīja: «Tā!» Šāds virziens iznāca dažos ap-
gabalos, caur tādiem purviem, ka pēc tam, kad des-
mitām miljonu zelta 'rubļu bija sagāzti iekšā, bija
jāatzīst, ka tā taču nevar būvēt un jāmet līkums.



93 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 3. sēde 1930. gada 31. janvārī 94

Taisni tas ir ļoti svarīgi, būvējot platsnežu līnijas,
un purvainos apgabalos, ir vieglāk uzbūvēt šaurslie-
žu dzelzceļu, kas arī iznāk lētāk.

Par visām lietām vajadzētu noskaidrot, ja dien-
vidos no Lubānas ezera iet otra līnija līdz Varakļā-
niem, vai tur nav kādi mežu apgabali, kas šimbrī-
žam nav pietiekoši izmantoti. Man liekas, ka būtu
ļoti svarīgi atslēgt mūsu valsts .mežus. Tagad pat,
kad ziema ir iestājusies pārāk vēlu, mēs ar raga-
vām nevaram pievest izcērtamos kokus pie upēm un
dzelzceļiem. Ja turpretim šādi dzelzceļi pa šaurslie-
žu līnijām dotos taisni iekšā mežos, tad mēs daudz
labāk varētu nokārtot savas finances, jo katra lī-
nija, ? kas iet iekšā mežā, uzlabo valsts finances.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds re-
ferentam.

Referents V. Bastjānis: Es jau sava referāta
sākumā sacīju, ka šī līnija nav izaugusi piepēži, ne
dzelzceļu virsvaldē, ne budžeta kommisijā, bet ka
šīs līnijas projekts ir radies sakarā ar (to, ka jau
gadus divus atpakaļ Saeimā ir pieņemts likums tai-
sni par šo virzienu, par kuru tagad daž> kungi nesa-
prot, kāpēc dzelzceļu būvēt tanī virzienā. 1928. ga-
da 14. jūnijā Saeima ir izdevusi likumu,kura 1. pantā
sacīts, ka jābūvē jauna dzelzceļa līnija 750 mm pla-
tumā novirzienā Rīga — Ērgļi — Domopole '— Rē-
zekne — Dagda— Krāslava ar atzarojumu Domopole
— Rugāji. Šis lēmums, ja atmiņa mani neviļ, tika
pieņemts vienbalsīgi, un pret šo līniju iebildumu ne-
bija. Dzelzceļu virsvalde pēc likuma pieņemšanas
bija spiesta izdarīt pētīšanas darbus; viņai bija jātu-
ras likuma irob&žās un jāpēta dzelzceļa virziens,
kāds bija noteikts likumā. Dzelzceļu virsvalde ar
saviem speciālistiem b'ja izpētījusi vairāk variantu.
Man te jāteic profesoram Baloža kungam, ka bija
izpētīts variants sākt būvēt līniju nevis no Rīgas, ka
vecā likumā sacīts, bet sākt to no Salaspils stacijas,
apmēram tā, kā te uz kartes aizrādīts. Otrs variants,
par kuru runāja profesors, Baloža kungs, bija sākt
šo līniju no Ropažiem caur Madonu, turpinot uz Kār-
savu. Bet dzelzceļu virsvalde pieturējās pie uzskata,
ka līnijai, kas nāk no Rīgas, jāietpa vdu starp abām
jau pastāvošām līnijām, t. i. starp Rīgas — Dau-
gavpils un Rīgas — Vecgulbenes līniju. Kā mums
kommisijā zņoja, šis virziens airī esot viens no ie-
spējamākiem, jo nav saistīts ar purviem vai apgai-
baliem, kuriem nevarētu tikt pāri. Taisni to līniju,
kas iet pa vidu, dzelzceļa speciālisti ir atzinuši par
piemērotāko, un nevis to, kas domāta, uz Cesvaini,
jo Cesvaine ar saviem augstumiem radītu grūtības
dzelzceļa izbūvē, tādēļ, ka tur jāiet pāri kalniem u.t.t.
Tāpēc dzelzceļu virsvalde pieturējās pie uzskata, ka
ceļš velkams nevis uz Ces.vaim, bet tam jāiet uz
Madonu. — Tas par jautājumu,kāpēc līniju grib vir-
zīt uz vienu vai otru pusi.

Tālāk bija jautājums, kāpēc līnija iet tik tuvu
Lubānas ezeram. Līnijas gala punkts ir Domopole.
Tas bija sacīts Jau vecajā likumā un ir arī šinī'li-
kumprojektā. Šī vieta, kur līn ja iezīmēta pāri eze-
ram, grūtības neradot, jo apakšā esot cieta vieta.
Tāpēc arī dzelzceļu virsvalde domā, ka nospraustais
virziens ir labākais un iespējamākais. Ja gribētu
no šī virziena izvairīties, tad, lai dabūtu cietāku pa-
matu un apdzīvotākas vietas, būtu jāmet līkums, kas
jaupieietu tuvu Vecgulbenei, savienotosair otru lielu
līniju un tad nāktu atpakaļ uz Domopoli. Tas, ir
viens no galveniem motīviem, kāpēc šī līnija ir t'k
tuvu ezeram.

Tālāk bija jautājums par platumu. Mazās līnijas
— 600 un 750 mm platās — ir noderīgas materiālu
izvešanai, mežu ekspluatācijai, preču kustībai, bet
ne pasažieru pārvadāšanai. Pašlaik, sakarā ar ār-
kārtīgi ātri pieaugošo autobusu satiksmi šo 220 ki-
lometru garo ceļu 750 mm platumā mēs nevaram
uzskatīt par piemērotu pasažieru kustībai. Bez tam
vēl jāievēro, ka šai līnijai iir .galvenās maģistrāles
raksturs ar ļoti svarīgu nozīmi no Rīgas tieši uz ro-
bežu,. Būvējot tikai 750 mm līniju, mēs,nevarētu dot
vajadzīgās ērtības arī pasažieru satiksmē, jo tad, kā
zināms, šo līniju pilnīgi izkonkurētu autobusi. Mēs
visi zinām, ka pasažieru satiksme neatmaksājas, ka
vajadzīga preču kustība. Kommisijā pēc garām pār-
runām vienbalsīgi atz'na, ka 750 mm platums nav
piemērojams un ka jābūvē krievu platuma ceļš, jo tā
ir maģistrāle un te paredzēta arī izeja uz Krieviju.
Arī kara resora pārstāvji aizrādīja; ka jābūvē plat-
sliežu līmju, jo tā kara resoram, būšot viena no galve-
najām līnijām.

Kas attiecas uz līnijas izmaksu, tad man jāsaka
profesoram Baloža kungam, ka pēc dzelzceļu virs-
valdes aprēķina dambja būve 750 mm platumam iz-
nāk divreiz lētāka nekā krievu platumam. Krievu pla-
tumam dambja būve izmaksās 125.000—140.000 latu,
bet 750 mm platumam — tikai ap 60.000 latu. Tas,
kā jau tecu, ir divreiz tik daudz. Ja minēto līniju
būvēsim 750 mm platu, tad tā nemaksās vis 25,5
miljoni latu, bet tikai 16,7 miljoni latu. Protams,
tagad atkarājas, no Augstā nama noteikt, kādu līniju
būvēt.

Tālāk profesors Baloža kungs ieteica būvēt vie-
nu līniju no Siguldas un otru no Inčukalna. Minēto
līniju garums būs daudz lielāks nekā Jūs sakāt, tā
kā abas līnijas pievedceļa platumā izmaksātu ap
25.000.000 latu. Protams, pilnīgi pareizi to nav
iespējams noteikt, un kļūdas var būt kā uz vienu tā
uz otru pusi. {K. Bnlo&a starpsauciens.) Profesora
kungs, ja mēs gribēsim būvēt 600 mm platu ceļu,
tad mēis uzbūvēsim 3 ceļus. (Starpsaucieni.) Galu
galā var iznākt tā, ka ir liela aplamība, ka pie mums
ir krievu un normālplatuma ceļi. Prakse tomēr
rāda citu. Protama lieta, var šo līniju nemaz ne-
būvēt, bet tas ir cits jautājums. Es personīgi do-
māju, ka jaunākā laikā dzelzceļu būves neatmaksā-
jas, bet būtu jāpāriet uz šosejām. Es savā laikā
aizstāvēju šosejas būvi no Rīgas 1uz Rūjieni, tomēr
vairākums izsacījās par dzelzceļu. Protama lieta,
acumirklī šosejas attaisnojas īsākiem attālumiem;
garākiem ceļiem šosejas neattaisnojas, jo .pārvadāt
preces par lielākiem attālumiem' neatmaksājas. Tā-
pēc arī saprotams, kāpēc tālākie apvidi prasa dzelz-
ceļu būvi'. Es saku, ka imēs varam šo projektu no-
raidīt, nebūvēt dzelzceļu, bet dot šosejas, kas zem-
niekiem, ir ērtākas. Par to var runāt, ļoti nopietni
runāt, bet šinī gadījumā, ja būs dzelzceļš, tad jā-
ņem: nevis 750 min, bet krievu platuma.

Tikai runāts, vai nevar būvēt dzelzceļu no Sa-
laspils, jo tad var ietaupīt līdzekļus. Lielu ietaupī-
jumu mēs te tomēr negūtu. Mēs dabūtu apmē-
ram 15klm. gatavu dambi, bet tas neapmierina Māl-
pils un Nītaures iedzīvotājus, jo tiem dzelzceļš būtu
tālāk. Ja būvētu no Ropažiem, tad savukārt pro-
testētu Ogrels un Suntažu apkārtnes iedzīvotāji.
Tāpēc kommisijā izsacījās par to, ka dzelzceļš jā-
būvē tieši no Rīgas. Šis ceļš ir 220 klm. garš un
ja to buvetu 750 mm platu, tad vajadzētu apmē-
ram 16.000.000 latu, bet ja būvētu krievu platuma,
tad — 38 miljoni latu. Tā tad viss tas ceļš lielā mērā
sadārdzinās. Budžeta kommisijā bija atzinusi, ka
šī līnija tomēr būtu būvējama krievu platumā.
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Lai apmierinātu visasākās prasības, ir pieņemts
2. pants, kas nosaka, ka līnijas būve uzsākama
reizē no Rīgas un Madonas. Lubānai bija domāts
dot izeju uz Madonu. Tālākā būve uz Kārsavu va-
rētu uz kādu laiku palikt, kamēr būs vairāk līdzekļu.
Tā tad daļa tiks būvēta tūlīt un otra puse būves
paliks uz vēlāku laiku, kad būs līdzekļi. Es te,
protama lieta, varu dot tikai tos datus un tos no-
rādījumus, kādus ir devuši budžeta kommisijai spe-
ciālisti, jo tā tomēr ir ļoti technlska lieta. (Prof. K.
Baloža starpsauciens.) Izmaksas aprēķins ir to-
mēr technisks jautājums, un arī Jūs, profesora
kungs, nevarat pateikt, cik tā būve izmaksās.

Protams, ir jautājums, vai šinī virzienā vispār
būvēt dzelzceļu. Tas ir cits jautājums, par to mēs
varam spriest. Es neesmu no tiem, kas par katru
cenu gribētu šeit vilkt dzelzceļa līniju. Var būt arī
otrs variants — būvēt šeit šoseju. Tas atkarājas
no Saeimas vairākuma, vai pieņems dzelzceļa vai
šosejas būvi šinī virzienā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšli-
kums:

«Lūdzam likumprojektu nodot atpakaļ kommisijai.» '

Parakstījuši deputāti K. Balodis, M. Skujenieks,
J. Šternfe, A. Kurcijs u. c. Likšu šo priekšlikumu uz
balsošanu. Ja to pieņems, atkritīs pāreja uz pantu
lasīšanu; ja deputāta Baloža u. c. iesniegto priekš-
likumu noraidīs, skaitīsies par pieņemtu pāreja uz
pantu lasīšanu. Lieku uz balsošanu deputāta Ba-
loža u. c. iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties
tols, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties' tos, kas ir pret to. Acīmredzot vairākums. De-
putātu Baloža u. c. iesniegtais priekšlikums norai-
dīts; līdz ar to pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu.
— Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par Rīgas — Ērgļu — Madonas — Kārsavas

dzelzceļa ibūvi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virs-
raksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — 1. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Būvēt jaunu krievu platuma dze'zceļu virzienā Riga —

Ērgļi — Madona — Domopole —Kāirsava. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu; pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. — 2. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«1. pantā minētā dzelzceļa būvi sākt reizē no Rīgas —

Ērgļi virzienā un no Madonas — īDomopotes virzienā.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš : Vārdu pie 2. panta

neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi
pieņemts. — 3. pants,

Sekretārs J. Breikšs:
«Dzelzceļa būvei vajadzīgie līdzekļi uemami no budžetu

atlikumiem, bet varbūtējos iztrūkumus uzņemt attiecīgo gadu
budžetos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: -Vārds deputātam
Gulbim.

V. Gulbis (zemnieku savienība): Godātie depu-
tātu kungi! Jau vairāk reižu ir izskanējusi doma,
ka ir netaisni uz šīs paaudzes rēķina realizēt lielus
saimnieciskus pasākumus, kas prasa lielu kapitālu
ieguldīšanu un kas kalpos arī nākošām paaudzēm.

3. pants paredz, ka jaunais dzelzceļš būvējams vai
nu no budžeta atlikumiem, vai arī varbūtējos iz-
trūkumus uzņemot attiecīgo gadu budžetos. Tagad
ir jautājums, vai tas ir iespējams un cik ilgā laikā
tādā gadījumā dzelzceļu varētu uzbūvēt. Pirmkārt
budžeta atlikumi ir ļoti nedrošs ienākuma avots.
Budžeta atlikumi līdz šim mums ir bijuši katru
gadu, bet te jāievēro, ka arī valsts budžets līdz
šim arvien ir bijis caurmērā ap 164 miljoni latu.
Šogad valsts budžets ir pieaudzis, sakarā ar algu
paaugstināšanu, uz 178miljoniem/ latu un ietver sevī
visus nākošā gadā paredzamos faktiskos ienāku-
mus. Tamdēļ uz budžeta atlikumiem nākošā gadā
ir loti maz cerību. Arī budžetā summas nav iespē-
jams paredzēt, jo tas nozīmētu prasīt jau-
nus ienākumus no nodokļu maksātājiem, ci-
tiem vārdiem — pavairot vai nu tiešos, vai
netiešos nodokļus. Pats par sevi sapro-
tams, ka tagadējos saimnieciskos apstākļos tas nav
iespējams. Tamdēļ, ja dzelzceļu grib izbūvēt tu-
vākā laikā, tad jārod citi ienākumu avoti, un tos
varētu rast vai nu ārējā aizņēmuma veidā, vai pie-
velkot pie dzelzceļa būves privāto kapitālu; tāpēc
es zemnieku savienības frakcijas vārdā lieku
priekšā 3. pantā strīpot vārdus «bet varbūtējos
iztrūkumus uzņemt attiecīgo 'gadu budžetos».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.

Referents V. Bast'ānis: Man jāizsakās pret šo
priekšlikumu, jokomimisijā tas netika pieņemts. Kom-
misijā tika pieņemts pants deputātiem priekšā liktā
redakcijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Depultāts V. Gulbis
iesniedzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā 3. 'pantā strīpot vārdus «bet varbūtējos
iztrūkumus uzņemt attiecīgo gadu budžetos».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Gulbja priekšlikumu. Acīmredzot vai-
rākums. (Saucieni no vietām: «Nav! Nav!) Lū-
dzu saskaitīt tos, kas ir par deputāta Gubja priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Gulbja priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Gulbja priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — tā-
pat 38 balsis. Priekšlikums jāpārbalso. Lūdzu vēl-
reiz pacelties tos, kas ir par deputāta Gulbja priekš-
likumu pie 3. panta. Tagad lūdzu paceltiesi tos, kas
ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Otrreizējais balsošanas
rezultāts: par deputāta Gulbja priekšlikumu no-
dota 41 balss, pret — 41 balss. Šis priekšlikums jā-
pārbalso, izejot pa durvīm. Lūdzu iziet pa dur-
vīm tos, kals ir par deputāta Gulbja priekšlikumu.
Tagad lūdzu iziet tos, kas iir pret deputāta
Gulbja priekšlikumu. Beidzot lūdzu iziet tos,
kas atturas. — Pēdējās balsošanas rezultāts:
par deputāta Gulbja priekšlikumu nodotas 35
balsis, pret — 51 balss, atturējušos nav.
Deputāta Gulbja priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 3. pants budžeta komimisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta
pieņemšanu budžeta kommisijas redakcijā. Tagad
lūdzupacelties tos, kas ir par tāpieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 3.
panta pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 18 bal-
sis. 3. pants budžeta kommisijas redakcijā pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt likuma noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ar šī likuma spēkā stāšanos atcelts likums par Rīgas —

Ērgļi — Domopoles — Rēzeknes — Krāslavas — dzelzceļa
būvi (lik. kr. 1028. g. 136).»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-veļas? Noslēguma teiksfe nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties_ tos, kas ir pret noslēguma teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. No-
slēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — (Nobalso-
šana nak likums visuma. 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. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu visumā nodota 51 balss,
pret — 28 balsis. Likums visumā pieņemts. -
Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — 1 i-
ikums par Rūga jn—D omo pol e s—R ē z ek-
n e s dzelzceļa būvi. Referents V. Bastjānis.
Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: Augsti godātie depu-
tātu kungi! No Sitas dzelzceļa stacijas izbūvēta
750 mm plata līnija līdz Rugājiem, kura tagad dar-
bojas, bet būvi tagad turpina apmēram 40—50 ki-
lometru garumā. Tā kā nupat pieņemto likumu
par Rīgas-Kārsavas dzelzceļa būvi mēs 2—3 ga-
dos nevarēsim realizēt, tad aiz Lubānas ezera ie-
dzīvotājiem nav izejas Uz Rēzekni. Minētais ap-
gabals ir stipri purvains, kāpēc arī satiksme ar
Rēzekni ļoti apgrūtināta. Budžeta kommisijā pār-
runāja šo jautājumu un ievērojot, ka Rīgas-Domo-
poles līnija novirzīta uz Kārsavu, atzina, ka būtu
lietderīgi izbūvēt arī līniju no Domopoles uz Rē-
zekni. Tāpēc arī budžeta kommisijā pieņēma li-
kumu, ka Sitas-Rugaju-Domopoles līnija pagarinā-
ma līdz Rēzeknei.

Budžeta kommisijā pieņēma lēmumu, ka mi-
nētā dzelzceļa būve jāveic saīsinātā laikā, proti
— 2 gados. Jaunās līnijas garums no Rugājiem
līdz Rēzeknei būtu 60 kilometru, un tā izmaksātu
kopsummā 4.000.000 latu, rēķinot apaļos skaitļos.
Bet tā kā viens gabals dzelzceļa no Rugājiem līdz
Domopolei jau tiek būvēts, tad arī ceļam no Domo-
poles līdz Rēzeknei vajadzīgā summa samazināsies
un būs 2V2 līdz 3 miljoni latu.

Budžeta kommisijas vārdā lūdzu likumu pieņemt
steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds de-
putātam A. Rancanam.

A. Rancans (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija): Augstais nams! Visa Latgales sabiedrība ar
lielu uzmanību seko Saeimas lēmumiem par jauno
dzelzceļu būvi. Nesen atpakaļ uzbūvēts dzelzceļš
krievu platumā uz Liepāju; tāpat pieņemts likums
par Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būvi un domāts būvēt
vēl dzelzceļa līniju uz Rīgu-Madonu-Kārsavu. Visur
šīs līnijas, ievērojot vietējo iedzīvotāju vajadzības,
būvēs krievu platuma. Latgale līdz šim tanī zinā
bij atstāta novārtā; šodien ir pirmais gadījums, kad
iespējams runāt par jauna dzelzceļa būvi, kas kal-
pos Latgales vajadzībām. Šo dzelzceļu, kas savie-
nos Rugājus ar Domopoli un Rēzekni resp. Situ-
Domopoli-Rēzekni. paredzēts būvēt šaursliežu,
750 mm platuma. Mūsu frakcija, atzīdama visā visu-
mā šīs līnijas nepieciešamību, nevar piekrist budžeta
komimisijas priekšlikumambūvēt šolīnijušaursliežu.
Šī līnija apkalpos vienu no Latgales turīgākiem, ba-
gātākiem apgabaliem, tā tad preču un pasažieru ku-
stība uz šīs līnijas paredzama diezgan liela. Bez
tam viņa savienos Rēzekni, vienu no apdzīvotākiem
un svarīgākiem tirdzniecības un rūpniecības cen-

KrajumS Saeimas stenografiskā
biroja. RI95. Saeimas laukumā.

triem, ar Rīgu. Tāpēc, ievērojot vietējo iedzīvotāju
vajadzības un vietējos apstākļus, mūsu frakcija uz-
skata, ka šī līnija būtu būvējama krievu platuma.
Ja būvētu šaursliežu ceļu, tad vietējiem iedzīvotā-
jiem, braucot uz Rīgu vai Rēzekni, būtu lielas grū-
tības, jokā vienā tā otrā gala stacijā būtu jāpārsē-
žas. Vēl lielākas grūtības sagādātu preču pārva-
dāšana, to lādēšana un pārkraušana krievu platuma
vagonosi, kas radītu liekus izdevumus un (sadārdzi-
nātu preču pārvadāšanu, kas savukārt gultos uz
nabadzīgākiem iedzīvotājiem. Tāpēc es savas frak-
cijas vārdā, apspriežot pantus, likšu priekšā būvēt
šo līniju krievu platuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: Kommisijas vārdā man
jāizsakās pret Rancana kunga priekšlikumu. Man
jāaizrāda, ka šis priekšlikums ir pavisam neiespē-
jams, jo patlaban ir uzbūvēta 750 mm līnija no Si-
tas līdz Rugājiem un tiek turpināta līdz Domopolei.
Ja nu tagad gribētu no Domopoles līdz Rēzeknei bū-
vēt platsliežu dzelzceļu, tad līdz Domopolei brauktu
vienā vagonā un no Domopoles līdz Rēzeknei būtu
jāpārsēžas otra platuma dzelzceļa vagonā. Tas ir
tik īss attālums, ka platsliežu .līnija ir pavisam
neiespējama, un es nesaprotu, kā vispar_šadupriekš-
likumu var iesniegt. Ja turpretim 1domātu pārbūvēt
visu šo līniju, tad, jāsaka, šim īsajam gabalam tas
nav vajadzīgs, jo tā nav nekāda maģistrāle, bet ti-
kai pievedlīnija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 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 vienbal-
sīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretāra biedrs F. Dukurs:
«Likums par Rugāju — Domopoles — Rēzeknes dzelzce-

ļa būvi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rancanam.

A. Rancans (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija): Es lūdzu pagaidām atlikt virsraksta nobalso-
šanu, iekams nav izšķirts, kādā redakcijā pieņems
1. pantu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Rancans
liek priekšā virsrakstu pagaidām nenobalsot. Pre-
zidijs pievienojas šim priekšlikumam. — Lūdzu no-
lasīt 1. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Būvēt Saunu T50 mm .pLatuma dzelzceļu virzienā Rugāji

— Domopole — Rēzekne.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? Deputāts A. Rancans iesniedzis
priekšlikumu:

«Likumā par Sitas — Rugāju — Domopoles — Rēzek-
nes dzelzceļa būvi 1. pantā strīpot vārdus «750 mm» un to vie-
tā likt «krievu».»

Mums nav tāda likumprojekta par Sitas-Rugaju*
Domopoles-Rēzeknes līniju. Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: 1. pantā ir runa par
Rugaju-Domopoles-iRēzeknes līniju. Ja nu liek
priekšā 750 mm platumu atvietot ar krievu platumu,
kā to dara Rancana kungs, tad ir skaidrs, ka viņš
liek priekšā līdz Rugājiem atstāt 750 mm platumu,
bet no Rugājiem sākt krievu platumu. Tas ir skaidrs
absurds, tādēļ es izsakos pret viņa priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Rancana priekšlikums:

«1. pantā strīpot «750 mm» un tā vietā tokt «krievu».»
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Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Rancana priekš-
likumu. Par deputāta Rancana priekšlikumu no-
dotas tikai 8 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis
priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk 1. pants
kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 1. panta pieņemšanu kommisijas redakcijā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants kommisi-
jas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu no-
lasīt 2. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pirmā pantā minētā dzelzceļa būvi veikt i2 gados.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Dzerzceļa būvei vajadzīgie līdzekļi ņemami no attiecī-

go gadu budžeta atlikumiem, bet varbūtējie iztrūkumi uzņema-
mi attiecīgo gadu budžetos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? Deputāts V. Gulbis iesniedzis
priekšlikumu:

«Lieku priekšā 3. pantā strīpot vārdus: «bet varbūtējie
iztrūkumi uzņemami attiecīgo gadu budžetos».»

Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Man kommisijas vārdā

jāizsakās pret šo priekšlikumu, jo vairāk tāpēc, ka
kommisijā atzina šī dzelzceļa būvi par steidzamu,
un tāpēc Gulbja kunga priekšlikums — strīpot vār-

dus «bet varbūtējie iztrūkumi uzņemami attiecīgo
gadu budžetos» ir pilnīgā pretrunā ar kommisijas
vienbalsīgo lēmumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Gulbja priekšlikums —

3. pantā strīpot vārdus: «bet varbūtējie iztrūkumi uzņe-
mami attiecīgo gadu budžetos».

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Gulbja priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Gulbja
priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret — 51 balss.
Priekšlikums noraidīts. —? Nobalsošanā nāk 3.
pants kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 3. panta pieņemšanu kommisijas redak-
cijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants kom-
misijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. Nobalso-
šanā nāk likuma virsraksts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu vi-
sumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums vi-
sumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas kom-
misijas ziņojums būs nākošā sēdē. —

Iesniegts priekšlikums —• sasaukt pēc sēdes frak-
ciju padomes sēdi. Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākošā sēde būs 4.
februārī pīkst. 5 pēc pusdienas. — Lūdzu frakciju
padomisapulcēties frakciju padomes telpās.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 7.40 vakarā.)

V sesijas 4. sēde 1930. gada 4. februārī.
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Pārmaiņas kommisijas sastāvā 100
2. Konvencijas nodošana kommisijai 100
3. Ministru prezidenta raksts par ārlietu ministra A. Ba-

loža atbrīvošanu no ārlietu ministra pienākumiem . . 100
4. Likums par Rīgas - Ērgļu - Madonas -Kārsavas dzelzceļa

būvi (redakcijas kommisijas ziņojums :
A. Briedis, referents 101

5. Likums par Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļa būvi
(redakcijas kommisijas ziņojums) :

A. Briedis, referents 101
6. Kara ministra atbilde uz deputāta P. Lejiņa u. c. ie-

sniegto jautājumu:
M. Vāc etis, kara ministris 101

7. Likums par Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būvi (no-
dod atpakaļ kommisijam):

A. Dzenis, referents 104, 106
J. Annuss (nacionālais bloks) 105
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 105

8. Pilsētu pašvaldības likums (1. lasījums);

E. Rimbenieks, referents 106
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 107
E. Grantskalns (zemnieku savienība) 120
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) 126

9. Nākošā sēde ' .'.... 126

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi, kara ministra atbilde uz de-
putāta P. Lejiņa u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam
turpināsies jauagrāk izsludinātās dienaskārtības ap-
spriešana. — Pie dienas kārtības vārdu neviens ne-
vēlas? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —• pre-
zidija ziņo ju m i.

Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijā deputāta N. Mai-
zeļa vietā ievēlēt deputātu R. Bīluiani. Iebildumu
nav? Šī pārmaiņa pieņemta.

Ministru kabinets piesūtījis konvenciju par zem-
ūdens kabeļiem starp Latviju un Igauniju. Prezi-
dijs liek priekšā nodot šo konvenciju ārlietu kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tā nodota ārlietu kommii-
sijai. ? ( , r,!--i

Ministru prezidents piesūtījis rakstu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.
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«Augsti godāts priekšsēdētāja kungs!
Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja

kungs, ka, saskaņa ar ārlietu ministra A. Ba'oža kunga lūgumu,
esmu atbrīvojis virju no ārlietu ministra pienākumiem un ka es
esmu uzņemies ārlietu ministra amatu.

Ar patiesu cienīšanu
H. Celmiņš,

ministru prezidents.»
Augsti godātam

Dr. P. Kalniņa kungam,
Saeimas priekšsēdētājam.

Rīgā, 1930. g., 4. februārī.
Nr. 365.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 1. die-
nas kartības punkts izsmelts.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — r e-
d a k c i j a s kommisijas ziņojumi. Lūdzu
redakcijas kommisijas referentu ziņot par pārlabo-
jumiem. Vārds redakcijas kommisijas referentam
Briedim.

Referents A. Briedis: Man jāpaziņo Augsta-
jam namam redakcijas kommisijas, pārlabojumi li-
kumā par Rīgas-Ergļu-Madoinas-iKrāslavas dzelzceļa
būvi. 2. panta pirmā rindā pēc vārda «Rīgas» strīpota
tur nevajadzīgi ieliktā savienošanas zīme un «Ērgļi»
vietā likts «Ērgļu»; tāpat savienošanas zīme strī-
pota pēc vārda «Madonas» un vārda «Domopole»
vietā likts «Domopoles». — Vairāk pārlabojumu
šai likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? ' Iebildumu nav. Pārlabojumi pie-
ņemti. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents A. Briedis: Tāpat redakcijas kommi-
sijā ir rediģējusi pieņemto likumu par Rugāju-Do-
mopoles-Rēzeknes dzelzceļa būvi un virsrakstā
vārda «Rugāju» otrā balsienā likusi garuma zīmi. —
Tie ir visi pārlabojumi šai likumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret šo redakcijas kommiisijas ziņojumu?
Iebildumu nav. Ziņojums pieņemts. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
kara ministra atbilde uz deputāta
P." Lejiņa u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds kara ministrim Vācietim.

Kara ministris M. Vācietis: Augsti godājamie
deputātu kungi! Sakarā ar š. g. 31. janvārī depu-
tāta Lejiņa u. c. iesniegto jautājumu par lidmašīnu
katastrofām kara aviācijā, man jāpaskaidro seko-
jošais.

Mūsu kara aviācija no tās tapšanas laika līdz
šai dienai ir zaudējusi patiešām, kā to paziņoja de-
putāts Lejiņš, 23 lidotājus. Turpretim viņa apgal-
vojums, ka pie mums būtu vairāk katastrofu nekā
citās valstīs, ir nepareizs, un tas, acīmredzot, bal-
stās uz nepareiziem datiem. Pat tad. ja pieņemam
par pareiziem deputāta Lejiņa minētos skaitļus, ka
pie mums uz 2800 lidstundām notiek viena kata-
strofa, salīdzinot tos ar mūsu kaimiņu aviācijas sta-
tistiskiem datiem,, redzam, ka mēs šinī ziņa neesam

' pirmajā vietā.
Statistiskos 'datos redzams sekojošais.
Estijā no 1922. līdz 1927. gadam viena lidotajā

nāve liir uz 937 stundām; Somijā no 1923. gada līdz
1927. gadam viena lidotāja nāve ir uz 1267 stun-
dām. Polijā no 1922. līdz 1928. gadam viena lido-
tāja nāve ir uz 1034 stundām. — Šie skaitļi pierada
Lejiņa kunga apgalvojumu nepareizību. Salīdzinot
ar citu kaimiņu valstu aviācijas statistiskiem datiem,
redzams, ka mēs viņu starpā jeņemarnpedejo vietu,
jo pie mums viena lidotajā nāve iznāk uz 2800 Iid-
stundām.

Par Angliju un Franciju man jāsaka, ka par
šīm valstīm man nav noteiktu datu. Tos nav de-
vuši arī militārie pārstāvji. Mūsu rīcībā esošās
ziņas rāda, ka airī salīdzinot ar Angliju un Fran-
ciju mūsu apstākļi ir labvēlīgi.

Pieprasījuma iesniedzējs deputāts Lejiņš ap-
galvoja, ka mūsu aviācijā notiek caurmērā_ 30—40
katastrofu gadā. Šie skaitļi ir stipri pārspīlēti. Lid-
mašīnu avāriju caurmēra skaits ir 23, uzskatot par
avārijām arī visus sīkākos gadījumus, piemēram,
kad lidmašīna nolaižoties nav bijusi spējīga tūliņ
atkārtot lidojumu.

Tāpat nepareizs ir arī aizrādījums, ka 25% no
mūsu lidotājiem aizgājuši bojā. īstais skaits ir ap-
mēram 4%. Ja ņemam un apskatām statistiku pa
gadiem, kāds kurā gadā bojā gājušo lidotāju skaits,
tad redzam šādu ainu: 1920. gadā — 30%; 1921.
gadā — 0%; 1922. — 2V2%; 1923. — 0%; 1924.
— 1,4%; 1925./26. — 0%; 1927. — 4,6%; 1928.—
2,8%; 1929. — 3,3%. Caurmērā bojā gājušo lido-
tāju skaits ir 4% no mušu lidotāju skaita.

Man jāaizrāda, ka mūsu aviācija faktiski sakas
tikai 1920. gadā, un pašā sākumā katastrofu bija
samērā daudz, jo 1920. gadā aizgāja bojā 6 cilvēki,
kas ir 30%. Lejiņa kungs aizrādīja, ka 1918. un
1919. gadā lidmašīnu avāriju neesot bijis, bet mums,

kungi, nav jāaizmirst, ka 1918. 'gadā mums lidma-
šīnu vēl,nemaz nebija un 1919. gadāmums bija ti-
kai 2 lidmašīnas. Bet arī 1919. gadā notika viena
avārija Solitūdes Šampētera rajona, kad viena no
mūsu lidmašīnām nekrita ienaidnieku ieņemtā ra-
jonā un atradās tur ilgāku laiku.

Tālāk Lejiņa kungs aizrādīja, ka jūras aviācijā
avārijas notiekot daudz retāk. Bet jūras aviācijas
apstākļus mēs nekādā ziņā nevaram salīdzināt ar
sauszemes apstākļiem. Tā Ziemeļamerikas savie-
notās valstīs mēs redzam tādu ainu, ka sauszemes
aviācijā viens nāves gadījums nāk uz 1500 stun-
dām, bet jūras aviācijā — uz 6000 stundām.

Vēl Lejiņa kungs aizrādīja, ka arī satiksmes
aviācijā avārijas notiekot ļoti reti. Runājot par
satiksmes lidmašīnu katastrofām, man jāsaka, ka
satiksmes lidmašīnu lidojumi atšķiras no kara avi-
ācijas: nav flgūrliidojumu, nav apmācības lidoju-
mu; tiek pieņemti jau sagatavoti — labākie lido-
tāji. Tomēr neskatoties, uz šiem labākiem lido-
tājiem, ari tur notiek katastrofas.

Vēl Lejiņa kungs mums pārmeta, ka mums
esot 18 dažādi lidmašīnu tipi. Tas nav pafeizi —
mums ir tikai 10 lidmašīnu (tipu. Ja jautātu, cik
lidmašīnu tipu mūsu aviācijas pulkam būtu vaja-
dzīgs, tad jāsaka, ka skaits svārstās ap 11—12.
Aviācijas skolai vajadzīgi vismaz 3 lidmašīnu tipi,
divīzijas izlūkiem vajadzīgi arī vismaz divi lid-
mašīnu tipi, tālizlūkiem — viens tips, iznīcinātā-
jiem — vismaz 2 tipi.

Tļā kā ar skolas lidmašīnām nevar pariet tū-
liņ uz kaujas lidmašīnām, tad ir vajadzīgi vēl kādi
4 tipi. Kopā būtu vajadzīgi apmēram 11 lidmašīnu
tipi. Bez tam katru gadu nāk tirgū modernāki tipi,
tie tiek iegādāti un vecāku tipu lidmašīnas, vel pa-
liek ierindā, jo nevar tās tūlīt izmest no lieto-
šanas.

Lejiņa kungs vēl pārmet, ka lidmašīnas ie-
pērkot, Hiekot ievērota zināma poliīftlka. Lejiņa
kungs gan zinās, ka nekādu politiku mēs nekul-
tivējam. Vēl savādāks ir aizrādījums, ka lidma-
šīnas iegādājot tikai lielvalstis, lai uzturētu drau-
dzīgas attiecības. Iepērkot lidmašīnas, arī ir va-
dījušies tikai no lietderības viedokļa, no techni-
skām un taktiskām prasībām. Liela dala lidma-
šīnu iegādāta Cekoslovaķijā. Nosaukt šo valsti par

4*
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lielvalsti būs diezgan grūti. Nav saprotams, kādās
attiecībās ar avārijām ir jautājums par to, it kā
tiekot iegādāts par daudz tālizlūkošanas lidmašīnu
un maz tuvizlūkošanas lidmašīnu. Kādā ziņā šeit
būtu vainojams aviācijas pulks? Par šo lidmašīnu
iegādi spriež armijas vadība saskaņā ar stratēģi-
skām un taktiskām vajadzībām, bet vainot aviāci-
jas pulku šeit nevar.

Nevar piekrist apgalvojumam, ka pa lielākai
daļajļ katastrofu Iemesls esot techniski trūkumi.
Statisltiskie dati rāda pretējo: pirmā vietā stādā-
mas lidotāju kļūdas. Avāriju iemeslu sadalījums
pa procentiem pie mums (vidējais par 10 gadiem),
būtu šāds: katastrofas lidotāju kļūdu dēļ — 58%,
lidmašīnu defektu dēļ — 17%, dažādu iemeslu dēļ —
15%. Francijā: lidotāju kļūdu dēļ — 54%, lidma-
šīnu defektu dēļ — 33% un dažādu iemeslu dēļ
13%. Polijā., laikmetā no 1922. gada līdz 1928.
gadam, lidotāju ik:udu deļ katastrofas notikušas
67%, lidmašīnu defektu dēļ — 24% no visiem nā-
ves gadījumiem. Arī pēdējā laikā (notikušām
lidmašīnu katastrofām, kuru sekas ir bijusi
2 lidotāju nāve, kā to ir noskaidrojusi 'iz-
meklēšanas koimimisija, par cēloni nav biju-
ši lidmašīnu defekti, bet (lidotāju kļūdas. Lid-
mašīnas pēc pagrieziena ir zaudējušas va-
jadzīgo ātrumu un pārgājušas grīstē. Katrs lido-
tājs zina, ka no grīstes var viegli izkļūt, nostādot
stūri neutrāli, bet ne ikreizes, vai nu pārsteiguma,
vai, ari uztraukuma dēļ, tas izdodas; cilvēks tādās
reizēs bieži vien nedara to, kas tam būtu bijis jā-

»

dara, bieži vien rīkojas pilnīgi pretēji, un lidotāju
dienestā tā sekas ir lidotāju nāve.

Kā uz apstākli, kas no psīcholoģiskās puses
veicina avārijas, jāaizrāda uz to ārkārtīgo uztrau-
kumu presē, ko pie mums izsauc katrs avārijas gadī-

t

jums. Man vairāk reižu lidotāju un viņu ģimenes
locekļi ir aizrādījuši, ka ar šādu paņēmienu mūsu
lidotāji tiek terrorizēti, lidotāju sastāvs tiek suģe-
stēts, viņi vairs netic savām spējām un lidmašīnai,
un visu lidotāju darbu pārņem zināma ne-
vēlama nervozēšana. Šo psīichaloģisko mo-
mentu mūsu kaimiņvalstu sabiedrība saprot
(pareizāk nekā mēs. (E Ausējs no vietas:
«Pareizi!») Nesen atpakaļ Estijā Vezenbergā
nokrita militāra Iļidmašīina, uln abi (lidotāji
nositās, bet Estijas laikrakstos mēs par šo
gadījumu (atradīsim tikai īsu paziņojumu par nelai-
mes notikumu. Tāda plaša izrakstīšanās' un avā-
riju attēlošana, kāda parasti notiek pēc katras, ka-
tastrofas mūsu laikrakstos, iedvešot lidotājos šau-
bas, Estijas laikrakstos nav atrodama.

Lejiņa kungs saka, ka mūsu lidmašīnas esot
vecas. Ja ir runa par veciem tipiem, tad bez tā-
diem, kā es jau (aizrādīju, mēs nevaram iztikt, jo
tie ir vajadzīgi pirmapmācībai.

Ja runā par lidmašīnu stāvokli, tad jāteic,
ka saskaņā ar armijas vadības pavēlēm pēc no-
teikta stundu skaita eskadriļas komandieris, pulka
kommisijā un bruņošanās pārvaldes kommisijā lid-
mašfiiaspārbauda. Tā tad lidošana ar mašīnām,

, kamēr tās «sabrūk čupā», kā Izteicās Lejiņa kungs,
iir pilnīgi izslēgta. Uz pārbaudes rezultātu pamata
lidošanai nederīgas mašīnas izņem no apgrozības.

[

Tā pēc manis ievāktām ziņām ir izslēgtas 10—12
lidmašīnas.

Visās lidmašīnu apgādes kommisijas piedalās
lidotaji-speoiāl'istii. Lēmumi tiek pieņemti saskaņā
ar šo speciālistu atzinumiem. Nav saprotams, kādi
speciālisti iet sūdzēties pie Lejiņa kunga, jo ap-
spriedes taču piedalās vienmēr labākie un piedzī-
vojušakie specialisti-lidotāji. Šinī budžeta gadā

iif notikušas pavisam 3 plašas apgādes apspriedes.
Apspriedes vadīja armijas komandieris. Bez ar-
mijas štāba lauigistākāim amatpersonām tur bija vēl
klāt techniskās divīzijas komandieris, bruņošanās
pārvaldes priekšnieks, aviācijas pulka komandieris
un bez tam vēl aviācijas pulka pārstāvji — 'Speci-
ālisti. Pirmā apspriedē 5. jūnijā bija klāt 3 speciā-
listi, otrā apspriedē — 15. novemibrī — piedalījās 6
tādi speciālisti un trešā — beidzamā apspriede —
10. decembri — 8. Pēdējā galīgā apspriedē starp
speciālistiem bija 5 lidotāji un 3 aviācijas inženieri.
Katram dalībniekam bija iespēja_ izteikties, un vi-
ņa domas tika fiksētas protokolā. Pēdējas divas
apspriedies piedalījās ari valsts kontroles pārstāvji.

No visa iepriekš teiktā redzams, ka pieprasījuma
iesniedzējam deputātam Lejiņa kungam nav iesniegti
pareizi dati, kādēļ arī viņaslēdzieni neatbilst īstiem
apstākļiem. Pārmetums, it kā aviācijas pulka va-
dība nestāvot savu uzdevumu augstumos, arī no-
teikti jānoraida. Aviācijas pulka vadība, tāpat ar-
mija® vadība pastāvīgi rūpējas par to, lai mušu
militāro aviāciju nolstādītu pienācīga 'augstuma. Li-
dotājus lielā skaitā komandē uz ilgāku laiku uz ār-
zemēm — uz Franciju, Angliju, Poliju un citurieni.
Lai uzlabotu lidotāju sagatavošanu, ir ataicināts no
Anglijas virsnieks-instruktors. Šāds virsnieks-in-
struktors mūsu kaimiņvalstij Igaunijai ir jau 2 ga-
dus, un tā ir apmierināta ar šāda instruktora dar-
bību. . Jāpiezīmē, ka pagājušā gadā Igaunija šādu
instruktoru bija 3. Mums nebija iemesla atteikties
no līdzīga paņēmiena, lai uzlabotu mušu aviāciju.
Šāda virsnieka atrašana Anglijā prasīja ilgāku laiku.
Pēdējā uzskata atsūtīto majoru par vienu mo spējīgā-
kiem lidotājiem, kurš beidzis augstākos aviācijas
kursus. Viņš apbalvots jau miera laika par savu
izcilo darbību aviācijā ar lidotāju krustu, ko miera
laikā izsniedz loti reti. Kais attiecas uz deputāta
Lejiņa «lietpratēja» slēdzienu, ka no Anglijas at-
aicinātais virsnieks-instruktors neesot liels speciā-
liste, tad šis (apgalvojums kā nedibināts man jā-
noraida.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F. Cie-
lēns u. c. ar vajadzīgo parakstu skaitu iesnieguši
priekšlikumu:

«Liekam priekšā pec kara ministra atbildes uz jautājumu
atklāt debates.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu ^pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Par deputāta Cielēna u.
c. iesniegto priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret —
38 balsis, atturēju sies 7_ . Priekšlikums noraidīts.—
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas, kartības punktu —
likums par Krāslavas-Dagdas-Ludzas
šosejas būvi. Referents A. Dzenis. Vārds re-
ferentam.

Referents A. Dzenis: Augstais nams!_ Likums
par šosejas jaunbūvi starp Ludzu un Krāslavu ir
radies budžeta ikommisijā kā atvietojums jaunai
dzelzceļa līnijaikas bija projektēta starp šiem di-
viem, punktiem, bet kuras būve ive'lak budžeta
komimīsijā tika noraidīta; šīs dzelzceļa jaunbūves
vietā tagad izstrādāts likums par šosejas būvi. Šī
šoseja būs apmēram97 vai 98 kilometrus gara, kop-
summā izmaksātu pāri par 4 miljoniem' latu, jo
grunts apstākli tur samērā neizdevīgi — ir aug-
stāki kalni, mālaina grunts, kas prasa katra kilo-
metra izbūvei (maksimālo summu, t. i. ap 45.000
latu.

Šo šoseju likumprojekta teksta paredzēts iz-
būvēt trīs gadu laikā. Šī šoseja ietu pa visapdzī-
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votāko rajonu, lauksaimnieciski un arī mežiem ba-
gātu. Līdz šim satiksmes ceļu (trūkuma dēļ šis
apgabals ir saimnieciskā, ir kulturālā ziņā ir pali-
cis stipri iepakaļmūsu pārējiem valsts apgabaliem,
tā ka šīs šosejas nepieciešamība, gan no kulturālā,
gan no saimnieciskā viedokļa ir pilnīgi pamatota
un tās motivēšanai nekādi pierādījumi jums nebūs
vajadzīgi. Es domāju, ka šis apgabals jums pa-
šiem pietiekoši pazīstams, un aiz šiem motīviem
man, kā referentam, nebūtu vajadzības meklēt vēl
sevišķus pierādījumus, lai uzsvērtu šosejas nepie-
ciešamību. Tomēr man jāaizrāda, ka ne saimnie-
ciskā, ne kulturālā ziņā šī šoseja nevar pilnā mērā
atvietot dzelzceļa līniju. Tur dzelzceļa līnijai būtu
ārkārtīgi liela nozīme, un tās vajadzība bija no-
skaidrota arī budžeta koimimisijā; bet nezināimiu
iemeslu dēļ vajadzīgā formālā vairākuma budžeta
kommisijā dzelzceļa jaunbūves likumprojekts ne-
salasīja, un tamdēļ, kā es jau sākumā teicu, šis
likums par šosejas būvi ir radies kā atvietojums
projektētās dzelzceļa līnijas būvei.

Vēl man jāaizrāda, ka šoseja, salīdzinot ar
šaursliežu dzelzceļu, daudz lētāk neizmaksās. Šaur-
sliežu dzelzceļš pa šo gabalu, pēc Satiksmes mi-
nistrijas datiem, izmaksātu tikai pāri par 7 miljo-
niem latu. Ari šosejas būve izmaksātu pāri par
4 miljoniem latu. Tā tad starpība starp šosejas
un šaursliežu dzelzceļa būvi būtu tikai apmēram
2 miljoni latu. No saimnieciskās lietderības vie-
dokļa ir vēlamāk būvēt dzelzceļu, bet, kā jau teicu,
koimimisijā tas projekts nedabūja vairākuma, tāpēc
palika likumprojekts par šosejas būvi.

Man, kā referentam, jāuzsver kommisijas vēlē-
šanās — lai Saeima iespējami ātri pieņemtu šo
likumu steidzamības, kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-
mība. Lūdzu pacelties tos, kasi ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidza-
mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Annusam.

J. Annuss (nacionālais bloks): Augstais nams!
Es varu pievienoties referenta kunga domām par
šī likuma saimniecisko nozīmi; bet šim dzelzce-
ļam ir arī ļoti liela stratēģiska nozīme. Ievērojot
to, ir nepielaižams izšķirt šīs šosejas būves jautā-
jumu bez kara lietu komimisijas atsauksmes; tāpēc
es lieku priekšā noņemt šo likumprojektu no die-
nas kārtības un nodot to kara lietu un arī budžeta
koimmisiij'u apspriešanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicām.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Godājamie
deputātu kungi. Deputāts Annuss liek priekšā no-
dot šo likumprojektu atpakaļ kcmmīisijai, lai no
stratēģiskā viedokļa varētu izšķirt, vai šoseja bū-
vējama, vai nē. Man iliekasi, šis priekšlikums pil-
nīgi nepamatots. Budžeta kommisijā šis jautā-
jums ir jau apspriests, un Kara ministrijas domas
ir jau zināmas, tāpēc ievākt vēl kādus jaunus da-
tus nebūtu vajadzīgs un (likumprojekta nodošana
kara lietu komimisijiai nav vajadzīga. Otrkārt, ja
būtu runa par dzelzceļa būvi, tad šo vai to par
šo jautājumu varētu runāt, bet šinī likumprojektā
ir paredzēta šosejas būve. Likumprojekts paredz
būvēt šoseju, un es nekādi nevaru saprast, vai vis-
pār varētu būt kādi iebildumi pret šosejas būvē-
šanu pierobežas joslā. Mēs taču nevaram atstāt
pierobežas iedzīvotājus bez ceļiem. Tāpat es ne-
varu saprast airi to, ka kara resoram varētu būt
kādi iebildumi stratēģiskā ziņā. Man liekas, ka
nekur, nevienā Vakareiiropas valstī nav tādi ap-

stākļi, ka pierobežas apgabalos nebūtu labi ceļi.
Iesniegto priekšlikumu es 'nevaru saprast citādi kā
velēšanos lietu novilcināt. Lai tas nenotiktu, es
lieku priekšā Saeimai deputāta Annusa priekšli-
kumu kā nevajadzīgu un nelietderīgu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam.

Referents A. Dzenis: Kommīisijas vārdā man
ļoti grūti dot noteiktu atzinumu par deputāta An-
nusa kunga priekšlikumu. Petrevica kungs jau te
aizrādīja, ka, izstrādājot minēto likumprojektu kom-
misijā, kara resora viedoklis šai lietā netieši jau ti-
ka noskaidrots. Gribu aizrādīt tikai, ka kommisijā
konkrēti bija runa par dzelzceļa būvi un ne par šo-
sejas būvi, tāpēc Kara ministrijas ieskats tieši par
dzelzceļa būvi bija tāds, ka minētam dzelzceļam
Kara ministrijas vajadzībām ? nebūšot nekādas se-
višķas nozīmes. Tā kā Kara ministrijai nebija ne-
kādu iebildumu pret (dzelzceļa būvi; domājams, ka
jo vairāk to pašu viedokli militārā resp. stratēģiskā
ziņā varētu (attiecināt arī uz šosejas būvi.

Kommisijas vārdā nevaru izteikties ne par,
ne pret Annusa un Alberingakunga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti J. Annuss
un A. Alberings liek priekšā:

«4. dienas kārtības punktu — Skumu par Krāslavas—Dag-
das—Ludzas šosejas būvi noņemt no dienas kārtības un nodot
to apspriešanai kara lietu kommisijai un pēc tam arī budžeta,
kommisijai.»

(Sauciens pa kreisi: «Petīciju kommisijai!») —
Likšu šopriekšlikumu uz balsošanu: Ja to pieņems,
būs noraidīta pāreja uz pantu lasīšanu; ja deputātu
Annusa un Alberinga priekšlikumu noraidīs, skaitī-
sies par pieņemtu pāreja uz pantu lasīšanu. Refe-
rents nevarēja izsacīties ne par, ne pret šo priekš-
likumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pār deputātu Annusa un Alberinga ie-
sniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputātu Annusa un
Alberinga iesniegto priekšilikiurnu nodota 41 balss,
pret — 34 balsis, šis priekšlikums pieņemts. —
Deputāts V. Rubulis ieslēdzis priekšlikumu:

«Uzdot kara lietu un budžeta kommisijam likumprojektu
par Krās'avas—Dagdas—Ludzas šosejas būvi skatīt cauri
'vienas nedēļas laikā.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos.
kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Šispriekšlikums pieņemts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības likums. Refe-
rents E. Rimbenieks. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams!
Pašvaldībaskommisijas vārdā pagodinos likt priek-
šā pieņemšanai likumprojektu par pilsētu pašvaldī-
bu. Līdz šim, kā zināms,"mūsu pilsētu darbība no-
risinājās saskaņā ar dažādiem likumiem, kas bija
izdoti kā bijušās Krievijas laikā Krievijas pilsētām,
tā arī vēlāk — Krievijas pagaidu valdības laika; un
dažus pārgrozījumus un papildinājumus mūsu pil-
sētām ir (izdevušas Latvijas pastāvēšanas laika ma-
su likumdošanas iestādes.

Jāsaka, ka pastāvošie likuma noteikumi,_ kādi
tagad ir spēkā mūsu pilsētām, nevar veicināt un
sekmēt pilsētu pašvaldības attīstību un darbību;
taisni otrādi — šie noteikumi, kas tagad ir speķa,
leilā mērā traucē un apgrūtina pilsētu pašvaldības
to šī likuma daļu, kas runā par pilsētu pašvaldības
iestāžu darbību. To Ievērojot tad arī valdība 1924.
gada 27. martā ir iesniegusi Saeimai pilsētu paš-
valdības 'likumprojektu.
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Visus šos gadus šis projekts ir sagatavots at-
tiecīgā Saeimas kommisijā, un man jāsaka, ka jau
pagājušās Saeimas laikā šis likums bija sagatavots
tiktāl, ka varēja parādīties Saeimas dienas kartī-
bā. Taču, ievērojot to, ka bija daži steidzamāki
likumi, kuru pieņemšana bija ātrāk izdarāma, pil-
sētu pašvaldības likumprojekts nenāca Saeimas
plenārsēdē, bet to atdeva atpakaļ __ pašvaldības
kcimimisiijai vēlreizējai apspriešanai. Šī kommisijā
tad nu ir šo iesniegto projektu izskatījusi un pie-
ņēmusi tādā redakcijā, kādā tas likts priekšā Aug-
stajam namam. Man jāaizrāda, ka pašvaldības
kommisijā ir paguvusi apskatīt un pieņemt tikai
tq šī likuma daļu, kas runā par pilsētu pašvaldības
iestāžu satversmi; finanču dala vēl nav izstrādāta,
bet pašvaldības kommisijā domā, ka vispirms būtu
pieņemama šī 'daļa par pilsētu pašvaldības iestāžu
satversmi, kurā noteiktas pilsētu pašvaldības ie-
stāžu tiesības un pienākumi, sīkāk un tuvāk no-
teikta pilsētas iestāžu iekšējā darbība un vispārīgi
ievēroti tie apstākļi, kādos mūsu pilsētām jādarbo-
jasmūsu demokrātiskā valstī. Tikai pēc tam, kad
šeit būs pieņemta šī satversmes daļa, pašvaldības
kommisijā liks priekšā plenārsēdei arī finanču daļu.

Šinī sakarībā, apskatot mūsu pilsētu pašval-
dības likumprojektu, es vēlētos sniegt dažas ziņas
par mūsu pilsētām.

Mūsu valstī pašlaik ir pavisam 57 pašvaldības
vienības ar pilsētas tiesībām. Šinīs 57 pašvaldī-
bas vienībās dzīvo 636.158 iedzīvotāji. Tā tad ap-
mēram 33% no visiem mūsu valsts iedzīvotājiem
dzīvo pilsētās. Jāsaka, ka pilsētās dzīvojošo ie-
dzīvotāju skaits pa mūsu pilsētām ir sadalīts ļoti
nevienmērīgi. No kopējā mūsu pilsētu iedzīvotāju
skaita apmēram vai arī vairāk kā puse dzīvo Rī-
gā. Pārējās pilsētās iedzīvotāji sadalās tā. Vi-
dzemē ir 21 pilsēta, kurās dzīvo, neieskaitot Rīgu,
57.775 iedzīvotāji. Tā tad Vidzemē, neieskaitot
Rīgu, pilsētās dzīvo apmēram 14% no visa iedzī-
votāju skaita. Kurzemē ir 13 pilsētas ar 102.881
iedzīvotāju; no kopējā Kurzemes iedzīvotāju skaita
pilsētās dzīvo 41%. Zemgalē ir 11 pilsētas ar
60.035 iedzīvotājiem; no kopējā iedzīvotāju skaita
Zemgalē pilsētās dzīvo 21%. Latgalē ir 11 pilsē-
tas ar 77.968 iedzīvotājiem, no kopējā Latgales
iedzīvotāju skaita — 13,5%. Dažās mūsu pilsētās
ir ļoti mazs iedzīvotāju skaits. Tā piemēram
Durbē, Kurzemē, ir 540 iedzīvotāji, bet lielākais
skaits ir Rīgā — 338.000 iedzīvotāju.

Protams, izstrādāt vienu kopēju satversmi
visām šīm pašvaldības vienībām ar dažādu iedzī-
votāju skaitu, ir diezgan grūts uzdevums. Varbūt
ir dibināts pilsētu darbinieku aizrādījums, kas no-
drukāts «Pašvaldības Balsī», ka šinī pilsētu paš-
valdības likumā pārāk lielos apmēros esot ievē-
rotas provinces pilsētu īpatnības. Šo jautājumu
pārrunāja arī pašvaldības kommisijā. Pašvaldības
kommisijļa 'apsprieda, vai' ir lietderīgi Izstrādāt
visām Latvijas pilsētām vienu kopēju pašvaldības
likumu, vai nebūtu pareizāk un lietderīgāk visām
lielākām pilsētām, kā Rīgai, Liepājai, Daugavpilij,
Jelgavai, Ventspilij un vēl dažām citām, kur iedzī-
votāju skaits sniedzas pāri 10.000, izstrādāt atse-
višķu likumu, bet citām, mazpilsētām, izstrādāt at-
kal sevišķu likumu. Tomēr kommisijas domas
nosvērās uz to, ka mums būtu jāpieturas pie viena
likuma un ka šis likums jāizstrādā tāds, ka tas
varētu veicināt un sekmēt visu, arī mūsu mazāko
pilsētu darbību.

Man te jāaizrāda, ka mūsu likumdošanas prak-
se līdz šim ir bijusi tāda, ka valdība un arī Saeima
ir devušas pilsētu pašvaldības tiesības arī mazā-

kām pašvaldības vienībām, turpretim dažās citās
valstīs pilsētas tiesības tiek piešķirtas pašvaldī-
bas vienībām ar ne mazāk kā 10.000 iedzīvotāju.
Mums, turpretim, kā jau aizrādīts, ir labi daudz
tādu pilsētu, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz
tūkstoti.

Tālāk man jāsaka, ka arī ar pilsētu ienāku-
miem un izdevumiem pilsētās nav vienādi apstā-
kļi. Mūsu pilsētu budžeti — pēc pēdējiem da-
tiem — pārsniedz 54 miljonus resp. tuvojas jau 55
miljoniem latu. Tā gan visumā nav liela summa,
salīdzinot ar mūsu valsts budžetu, bet tomēr mūsu
pilsētu budžeti, salīdzinot ar 1924. gadu, kad mū-
su saimnieciskā dzīvē iestājās normālāki apstākļi,
ir pieauguši divkārtīgi. 1924. gadā Latvijas pilsētu
un miestu — toreiz vēl bija 18 miesti un 36 pilsē-
tas — budžetu kopsumma sasniedza 27,8 miljoni
latu. Tagad turpretim šī summa ir dubultojusies
un sasniedz, kā jau minēju, 54,9 miljoni latu. Pro-
tams, lauvas daļa no budžeta summām piekrīt Rī-
gas pilsētai. Tā 1928. gada datos, kas publicēti
statistiskās pārvaldes gada grāmatā, redzams, ka
Rīgas pilsētas budžets bija 35,1 miljons latu, ka-
mēr visās pārējās, pilsētās ienākumu bija 14,5 mil-
joni latu. Tā tad redzam, ka 2/3 no visu pilsētu
budžetu līdzekļiem piekrīt Rīgas pilsētai, kamēr
pārējo pilsētu līdzekļu kopsuma ir 1I3. Vismazākā
Latvijas pilsēta iztiek ar 10.000 latu — Durbe,
Kurzemē, kamēr vislielākā, pēc 1928. gada datiem,
izlietoja ne mazāk kā 35.000.000 latu. Uz vienu iedzī-
votāju šie līdzekli sadalās šādi: Rīgā — 103 lati,
Ilūkstē — 11 lati.

Ta tad mes redzam, ka mušu pilsētas ir ļoti
dažādi saimnieciskie apstākļi un ļoti dažāds stā-
voklis arī iedzīvotāju ziņā. Neskatoties uz šīm
dažādībām, pašvaldības kommisijā, kā jau aizrā-
dīju, tomēr atrada par vajadzīgu un nepieciešamu
visām pilsētām, nedalot tās lielākās un mazākās,
izstrādāt kopēju pašvaldības likumu, kas, protams,
nevarēja neatsaukties uz paša likuma uzbūvi un tā
saturu.

Jaunais likums sadalās tā. — I daļa runā par
pilsētu pašvaldības iestāžu tiesībām un pienāku-
miem; tā ietverta pantos no 1.—10. II daļa
runā par pilsētu pašvaldības iestāžu sastāvu un
darbības apjomiem; tā ietverta pantos no 11.—69.
Šī daļa sadalās 4 nodaļās. I nodaļā — vispārīgie
noteikumi — 11 pants; II nodaļā — pilsētas dome,
panti no 12.—42.; III nodaļā — pilsētas valde, 43.—
60. pantam; IV nodaļā — revīzijas kommisijā, no
61.—69. pantam. III daļā — pilsētu domnieku vē-
lēšanas, no 70.—111. pantam. Bez tam ir vēl no-
slēguma teksts, kurā uzskaitīti visi likumi un li-
kumu noteikumi, kādi ir bijuši pilsētu pašvaldības
iestāžu darbības regulēšanai.

Piegriežoties likuma pirmai daļai, jāaizrāda, ka
suimā likums uzbūvēts, ņemot par paraugu likumu,
uz kura pamata pilsētu pašvaldības iestādes darbojas
tagad. Neskatoties uz to, jaunajā likumā ir ievesti
panti, kas radikāli atšķiras no iepriekšējā likumā
paredzētiem noteikumiem. Šinī likumā ir runāts
arī par vienu pilnīgi jaunu orgānu, par kuru līdz-
šinējā pilsētu nolikumā bija ļoti maz kas sacīts;
šis orgāns ir pilsētas revīzijas kommisijā. Tāpat
arī pantos par pilsētas domnieku vēlēšanām ir ie-
tverti visi tie noteikumi, kādi pastāv tagad Saeimas
vēlēšanās, pa daļai arī lauku pašvaldību vēlēša-
nās. Bez tam šinī daļā ir vēl daži speciāli panti,
kas zīmējas tieši uz pilsētām.

PiegriezOttes likuma pirmai daļai, jāaizrāda, ka
šeit pilsētu pašvaldības iestāžu tiesības un pienā-
kumi izteikti plašāk, aptverošāk nekā tas ir bijis
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līdz šim. T|a 2. pantā sacīts, ka pilsētas pašval-
dība parzin visas vietējās saimnieciskās, kulturā-
lās un pašvaldības lietas, kamēr līdzšinējais likums
noteica, ka pilsētas -sabiedrības pārvalde pārzin
vietējās pārvaldības un saimnieciskās lietas, jo pa-
ti pilsētas pašvaldība šinī likumā ir uztverta citādi
nekā līdzšinējos noteikumos.

Uzskaitītos pienākumos 2. pantā ir visumā
ietverti tie dažādie pienākumi, kas vecajā pilsētu
pašvaldības likumā bija izdalīti pa vairāk dažā-
diem pantiem un pat vēl pa dažādiem papildu no-
teikumiem un likuma paragrāfiem, kas vēlāk izdo-
ti. Šie pienākumi tagad visi sakopoti 2. pantā.

Apspriežot šo daļu izcēlās dzīvākas debates
par diviem punktiem, un proti — par 11. un 12.
punktu.

11. punktā ir runa par darba aizsardzību, par
darba gādāšanu un par pienākumu rūpēties par
bezdarba novēršanu. Šo jautājumu pašval-
dības kommisijā pārrunāja vairākās sēdēs un it se-
višķi dzīvi debatēja, kādā mērā mūsu
apstākļos pilsētu pašvaldības iestādēm ir
pienākums rūpēties par bezdarba novēršanu, kas
zināmā mērā taču ir valsts saimnieciskās politikas
rezultāts. Šis jautājums tika pārrunāts ļoti plaši,
cik lielā mērā pilsētu pašvaldībām būtu pienākums
kārtot šīs lietas. Pēc visām debatēm 11. punkts
tomēr dabūja tādu redakciju, kāda ir tagad mūsu
priekšā.

Debates bija arī par 2. panta 12. punktu, kur
ir runa par personas un sabiedrības drošību. Ie-
priekšējā gadā izstrādātā likumprojektā šim punk-
tam bija divi varianti. Vienā variantā bija teikts,
ka pilsētām jāpārzina arī policija. Šo variantu
kommisijā noraidīja un palika tikai tas variants,
kas uzņemts tagadējā likumprojektā — gādāt par
personas un sabiedrības drošību.

Jauni panti, kuru nebija agrākā likumprojektā,
ir 3., 4. un pa daļai arī 5. pants.

3. pantā teikts, ka paplašinot pastāvošos vai
uzliekot jaunus pienākumus, kas saistīti ar izdevu-
mu palielināšanu, valstij jādod pilsētu pašvaldībām
jauni ienākumu avoti. Šis pants uzņemts_ šinī li-
kumprojektā tāpēc, ka līdz šim likumdevēji bieži
nerēķinās ar to, kādi līdzekļi ir pašvaldībām savu
pienākumu veikšanai, bet izdod jaunus likumus,
kas pilsētu pašvaldībām bieži uzliek smagus, ar
jauniem izdevumiem saistītus, pienākumus. Pret
šādu rīcību ir bijuši iebildumi gandrīz visos pilsētu
kongresos; tāpēc pašvaldības kommisijā atzina
par nepieciešamu deklarēt šo stāvokli, uzņemot
likumā attiecīgu pantu.

4. pants arī ir jauns, piemērots mušu tagadē-
jiem apstākļiem. 4. pantā ir runa par to, ka pil-
sētu pašvaldības savu uzdevumu veikšanai var
sasaukt apspriedes, slēgt līgumus ar citam pašval-
dībām un stāties savienībās tā savā starpa, ka arī
ar citām pašvaldībām; savienības reģistrējamas
Iekšlietu ministrijā un bauda juridiskas personas
tiesības. Šeit domātas divējāda veida savienības.
Pirmā kārtā savienības, kas dibinātas dažādu mēr-
ķu sasniegšanai, kurās var ietilpt arī atsevišķas
pilsētu savienības, var_ but katrā atsevišķa apga-
balā. Bez tam piezīme paredzēta Latvijas pilsētu
savienība, kurā ietilpst visas pilsētu savienības.

Tālāk pašvaldības kommisijā bija_ domu star-
pības par 7. pantu, kur teikts, ka pilsētu pašvaldī-
bām ir nekustamas mantaspirmpirkšanas tiesības,
kas pieder privātām, fiziskām vai juridiskam per-
sonām. Par šīm tiesībām ir atsevišķs likums, uz
ko šinī pantā arī atsaucas, t. i. 1924. gada likumu_ krā-
jumā 163.un 1926.igada 149.numurs. Kommisijā do-

mas bija tādas,ka pilsētu pašvaldības šīs tiesības va-
rētu izlietot tikai tādā gadījumā, ja nekustama
manta būtu vajadzīga pilsētas pašas tiešām vaja-
dzībām.

Tāpat strīdīgs bija arī 9. pants, kurā ir runa
par Iekšlietu ministrijas uzraudzības tiesībām par
pilsētu pašvaldības orgāniem. Kommisijā tika iz-
teiktas arī tādas domas, ka Iekšlietu ministrijai
būtu dodamas tiesības uzraudzīt pilsētu pašvaldī-
bas darbību kā no likumības, tā arī lietderības vie-
dokļa. Tas nozīmētu, ka Iekšlietu ministrija varē-
tu iejaukties pilsētu saimniecībā, budžetu sastādī-
šanā u. t. t, u. t. t. Turpretim otras domas bija tā-
das, ka Iekšlietu ministrija varētu pārraudzīt pil-
sētu pašvaldību darbību tikai no likumības viedok-
ļa, t. i. raudzīties, vai pilsētu pašvaldības darbība
norisinās likumības robežās. Sakarā ar to es arī
vēlētos tuvāk pakavēties un aizrādīt uz pantiem,
kuros ir runa par Iekšlietu ministrijas tiesībām.

Kā jau teicu, pašvaldības kommisijā pieņēma
to pašu stāvokli, kāds noteikts arī līdz šim pastā-
vošā likumā, proti, ka Iekšlietu ministrijai piekrīt
uzraudzības tiesības par pilsētu pašvaldības iestā-
dēm no likumības viedokļa. Tagadējais 11. pants
arī noteica, ka uzraudzība par pilsētu pašvaldību
tiesībām pieder guberņu gubernatoriem, kas prak-
sē atvieto mūsu Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamentu. Bet līdz šim pastāvošā likumā ir
arī daži panti, no kuriem izriet, ka Iekšlietu mi-
nistrija var arī tālāk iejaukties pašvaldības orgānu
darbībā, kaut gan pieminētā 11. pantā teikts, ka
Iekšlietu ministrija var iejaukties pilsētu pašvaldī-
bas iestāžu darbībā tikai no likumības viedokļa.

Man šķiet, ka princips, kas izteikts 9. pantā,
nav visai konsekventi ievērots visā šinī likumā.
Es aizrādīju uz 9. pantu, kas runā par Iekšlietu
ministrijas tiesībām. 9. pants ir deklaratīvs pants;
bet tālāk 20. pants runā par domes sēdēm un par
tām personām un iestādēm, kurām tiesība pieprasīt
domes sēžu sasaukšanu. Šis 20. pants ari paredz,
ka Iekšlietu ministrija var pieprasīt domes sēdes
sasaukšanu. Jāsaka, ka pret šo pantu cēlās iebil-
dumi, t. i. pret to papildinājumu, ka arī Iekšlietu
ministrijai būtu tiesība sasaukt pilsētas domes sē-
des; tomēr kommisijas vairākums bija par to, ka
šādas tiesības Iekšlietu ministrijai kā uzraudzības
iestādei ir dodamas.

Tālāk 22. pantā ir pastiprināta tā pati doma,
ka ministrijai ir tiesība pieprasīt attiecīgu jautā-
jumu apspriešanu. Tur noteikts, kādā veidā do-
mes sēdē apspriežami tai piekritīgie jautājumi, t. i.
uz pilsētas valdes, pilsētas galvas, valdes locekļu,
revīzijas kommisijas, vai atsevišķu domnieku
priekšlikumu, vai uz fizisku, vai juridisku personu
lūgumiem, vai sūdzībām. Kā redzat, šinī pantā
arī Iekšlietu ministrijai paredzētas tiesības likt
dienas kārtībā apspriešanai dažādus jautājumus.

31. pantā uzskaitīta vesela rinda lēmumu, ku-
ru apstiprināšana piekrīt Iekšlietu ministrijai. Tur
ir runa par nekustamas mantas iegūšanu, atsavmā-
šanu, ieķīlāšanu un apmaiņu, par pilsētas apbūves
un izbūves plāna pieņemšanu, par aizņēmumiem
vai galvojumiem pilsētas vārdā, par līgumiem ar
privātiem uzņēmējiem, ja līguma summa pārsniedz
Vio daļu no pilsētas iepriekšējā gada ienākumu bu-
džeta, un par pilsētai piederošās zemes apbūvi.
Šie jautājumi izšķirami ar 2/3 klātesošo domnieku
balsu vairākumu, un lēmumus apstiprina Iekšlietu
ministrija. Tā tad jautājumi, kas skar plašākas
un tālāk ejošas intereses, arī priekšā liktā projek-
tā paredzēti kā tādi, ko apstiprina Iekšlietu mi-
nistrija. Šis pants apmēram tādā pat redakcijā
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bija arī līdzšinējā likumā, tikai tur Vio budžeta ap-
mēra vietā bija minēta noteikta summa. Katram
saprotams, ka mūsu pilsētu dažādos saimnieciskos
apstākļos, kur lielākām pilsētām ienākumi ir lielā-
ki, bet mazākām daudz, mazāki, nosakot vienu zi-
nāmu noteiktu summu, mazākām pilsētām tā var
izrādīties pārliecīgi liela, kas tām nekad nevar ie-
nākt, un tāpēc tur arī tāds apstiprinājums praktiski

I

nekad nebūtu vajadzīgs. Tāpēc kommisijā atzina
par pareizu paredzēt šinī pantā ļ/io no pilsētas ie-
priekšējā gada ienākuma budžeta, un šinīs robe-
žās domes lēmums būtu jāapstiprina Iekšlietu mi-
nistrijai.

1

34. pantā paredzēts, ka Iekšlietu ministrijai ir
tiesība 2 nedēļu laikā pēc domes lēmuma noraksta
saņemšanas celt pret lēmumu iebildumus no liku-
mības viedokļa un, apturot lēmuma izpildīšanu,
dot savus aizrādījumus un likt domei priekšā pār-

I

spriest jautājumu par jaunu. Iekšlietu ministrijas
rīkojumi par domes lēmumiem ir domēm saistoši,
kamēr tie nav atcelti vispārīgā kārtībā. Tā tad
šinī pantā ir pateikts, ka Iekšlietu ministrijai ir tie-
sība apturēt zināma lēmuma izpildīšanu, ja tas ne-

I

saskan.ar likumiem.
60. pants runā par Iekšlietu ministrijas revī-

zijas resp. pārraudzības tiesībām. 60. pantā teikts,
ka Iekšlietu ministrija pārrauga no likumības vie-
dokļa pilsētas valdes un viņai padoto iestāžu dar-
bību, 'darbvedību, kasi un mantas stāvokli, prasot
no pilsētas pašvaldības ziņas un paskaidrojumus
par visiem tās pienākumiem un uzdevumiem. Ja
pārraugot atklātas nelikumības, tad Iekšlietu mi-
nistrija ziņo par to domei, liekot priekšā tās no-
vērst. Par atklātiem pārkāpumiem un noziegumiem
Iekšlietu ministrija ziņo prokuratūrai vainīgo sauk-

»

šanai pie atbildības. Tā tad šinī pantā Iekšlietu
ministrijas kompetences un iejaukšanās tiesības
izpaustas ievērojamā mērā, un, saskaņā ar šo pan-
tu, Iekšlietu ministrija var pietiekoši sekot pašval-
dību darbībai, pārbaudīt sūdzības, izdarīt revīzi-
jas, pārlūkot, kā notiek pilsētu pašvaldības iestāžu
darbība, gādājot par to, lai tā noritētu likumības
robežās.

76. pants runā par Iekšlietu ministrijas tiesī-
bām noteikt jaunas vēlēšanas, ja grozījies pilsētas
iedzīvotāju skaits vismaz par 25% — vai nu sama-
zinājies, vai pavairojies sakarā ar kādas atseviš-
ķas pašvaldības vienības pievienošanu vai atdalī-
šanu no pilsētas.

I

Tālāk 111. pants paredz, ka Iekšlietu ministri-
ja izdod instrukcijas par domes vēlēšanām.

Tie ir visi tie panti, kās šinī likumā runā par
Iekšlietu (ministrijas tiesībām pilsētas pašvaldības

»

darbībā.
Pārejot uz otro daļu, uz jautājumupar pilsētu

pašvaldības iestāžu sastāvu un darbības apjomu,
es vēlētos aizrādīt uz dažiem jauniem pantiem, kas
ievietoti šinī likumā um kam ir zināma principiāla
nozīme. Tā piemēram 12. pantā teikts, ka pilsētas
domi ieveļ pilsētas iedzīvotāji 4 gadiem. Kā zi-
nāms, pilsētu domes līdz šim ievēlēja 3 gadiem un
agrāk pat tikai 2 gadiem. Jāsaka, ka pašvaldības
kommisijā šo jautājumu plaši pārrunāja un deba-
tēja. Bija pat priekšlikums domes lēģislātūras lai-
ku noteikt uz 5 gadiem, tomēr šis priekšlikums ne-
dabūja vairākuma un tāpēc tika pieņemts 4 gadu
laiks. Motīvi domes lēģislātūras laika pagarinā-
šanai bija šādi. Vispirms pilsētu pašvaldības uz-
skatamas par zināmām saimnieciskām vienībām,
kuru kompetencēs ir galvenā kārtā lemšana par

Criskiem
jautājumiem. Ja nu šo saimnieko-

šanu bieži pārtrauc vēlēšanas, tad tas rada zinā-
mus traucējumus darbības gaitā. Tāpēc, jau no
šī viedokļa vien raugoties, būtu vēlams domes piln-
varu laiku pagarināt. Bez tam jāaizrāda, ka taga-
dējais domes pilnvaru laiks — 3 gadi — ir stipri
īss jau tādēļ vien, ka parasti mēdz uzstādīt dažā-
das saimnieciska (rakstura programmas, kuru re-
alizēšanai vajadzīgs ilgāks laiks. Bez tam biežas
vēlēšanas ar savām aģitācijām rada pilsētas iedzī-
votājos zināmu noskaņojumu, kas ne ikreiz ir par
labu vietējās pašvaldības sekmīgai darbībai. Mums
jāsaka, ka šīs biežās vēlēšanas ar saviem izdevu-
miem ir neizdevīgas, jo tās daudz maksā pilsētas ka-
sei, nerunājot nemaz par to, ka pilsētas iedzīvo-
tājiem domes vēlēšanas sagādā diezgan prāvus
izdevumus. Tāpēc katrā ziņā būtu vēlams do-
mes pilnvaru laiku pagarināt, nosakot 5 gadu laiku.
Šis 5 gadu laiks kommisijā nedabūja vairākuma,
un ar vienas balss pārsvaru to noraidīja, pieņe-
mot 4 gadus.

Tālāk likumā ir ievietots svinīgā solījuma
teksts, ko domnieks dod, sākot savu pienākumu iz-
pildīšanu, kas līdzšinējā likumā nebija.

Kā uz jaunu noteikumu jāaizrāda, ka jaundi-
binātā pilsētā domniekus uz pirmo sēdi sasauc pa-
gaidu valdes priekšsēdētājs. Līdz šim nebija li-
kumā skaidri noteikts, kas vispārīgi sasauc dom-
niekus un kas kārto iepriekš pilsētas nodibināša-
nas visus vajadzīgos datus. To varētu darīt Iekš-
lietu ministrija, bet Iekšlietu ministrija lika priekšā
šo jautājumu nokārtot tā, lai būtu paredzēts pa-
gaidu priekšsēdētājs, kas darītu likumā uzliktos
pienākumus. (K. Beldavs no vietas: «Kas ir pa-
gaidu valdes priekšsēdētājs.») Vienkārši — jau-
nas pilsētas dibināšanas gadījumā rodas kāda ie-
dzīvotāju grupa, ko izvēlējuši iedzīvotāji un kas
rūpējas par to, lai panāktu jaunās pilsētas nodibi-
nāšanu. Praksē to jau redzējām Jaunlatgalē, di-
binot Jaunlatgales pilsētu. Šī grupa iesniedz mi-
nistrijai priekšlikumu atļaut iedzīvotāju izvēlētās
grupas vadošo personu uzskatīt par pagaidu val-
des priekšsēdētāju. Šim pagaidu valdes priekšsē-
dētājam uztic priekšdarbu veikšanu, vajadzīgo da-

. tu savākšanu, lai nebūtu tā, ka Iekšlietu ministrijai
resp. viņas ierēdņiem jānodarbojas ar pašvaldības
vienības nodibināšanu.

18. panta jaunievedums paredz, ka domes sēde
ir pilntiesīga, ja tanī piedalās ne mazāk par pusi
no visiem domniekiem,. Šis kvoruma jautājums
noteikts visām pilsētām vienāds. Līdz šim bija
tā, ka dažādās pilsētās ar dažādu domnieku skaitu
bija dažāds kvorums, kādam vajadzēja būtiklāt, lai
lēmumi būtu likumīgi. Tā bija parasti trešā daļa
no visiem domniekiem, vai drusciņ vairāk. Tagad
turpretim visām pilsētām ir vienāds kvorums, un
proti — ne mazāk par pusi no visiem domniekiem.

Jauninājums tālāk ir tas, ka pilsētas galva un
valdes locekļi, ja tie nav domnieki, sēdēs nebauda
balsstiesības.. Saskaņā ar pastāvošo likumu kā
pilsētas galva, tā valdes locekļi, kas ievēlēti valdē,
arī nebūdami domnieki, varēja piedalīties balso-
šanā līdzīgi domniekiem. Kommisijā atzina to
par nevēlamu, it sevišķi tāpēc, ka tā mākslīgi pa-
vairo atsevišķu grupu, kas iegūst valdes locekļus,
balsu skaitu domē, un tā dome vairs neizpauž vē-
lētāju gribu. Tas būtu pretī vēlētāju izteiktām
domām un gribai.

Jāaizrāda vēl, ka ir vēl viens jauninājums par
pilsētas domes otrreizējām sēdēm, kas līdzšinējā
likumā nebija; tas ir 19. pantā. Kad uz domes
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sēdi nav ieradies iepriekšējā pantā noteiktais dom-
nieku skaits, tad šai sēde paredzēto lietu apsprie-
šanai, negrozot dienas kartību, domes priekšsē-dētājs, ne agrāk par 7 un ne vēlāk par 14 dienām,
sasauc otrreizēju sēdi, kas uzskatāma par pilntie-sīgu, ja tanī piedalās ne mazāk par vienu trešo
daļu no visiem domniekiem. Te būtu it kā zināma
pretruna ar iepriekšējo pantu. To referents aiz-
rādīja arī jau pašvaldības kommisijā, bet kommi-
sijā _ ar balsu vairākumu izšķīra šo jautājumu ta-
gadēja veida, tamdēļ ka varētu būt gadījumi, kur
kaut kāda dome domnieki neierodas kārtīgi uz sē-
dēm nolaidības vai nevīžības dēļ; tāpēc, lai ne-
traucētu darbību, bija paredzētas otrreizējas sē-

^des, kuras visus tos jautājumus, kas bijuši dienas
kartība pirmajā sēde, ir tiesības apspriest vienai
trešdaļai no_ visiem domniekiem, negrozot dienas

I

kartību. _ Šads_ stāvoklis, protams, neizslēdz, ka
uz pirmām!sederm vienmēr var neierasties vajadzī-
gais domnieku skaits. Turpmāk šāda prakse var-
būt varētu ieviesties.

Tālāk man jāaizrāda, ka šī likuma 21. pantā
tuvāk noteikts, ka sasaucamas sēdes. Aigrākā li-
kuma_ tas nebija skaidri pateikts, tāpēc dažādās

(

pilsētas bija dažāda prakse. Šī likuma 21. pantā
teikts, ka kārtējas un ārkārtējas sēdes sasauca-
mas un_ izziņojamas. Šinī pantā paredzēts, ka kār-
tējas sēdes izziņojamas vismaz 5 dienas, bet ār-
kārtējas sēdes — vismaz 3 dienas iepriekš, piesū-
tot domniekiem pavēstes, kurās norādāms sēdes

»

laiks un apspriežamie jautājumi. Panta piezīmē
paredzēts, ka_ ārkārtējas sēdes, ko sasauc iedzī-
votāju vispārējas nelaimes gadījumos, ūdensplūdu
un citos, ir pilntiesīgas arī neievērojot šinī pantā
paredzēto sasaukšanas termiņu, ja tanīs piedalās
ne mazāk par vienu ceturto daļu no visiem dom-
niekiem.

Tālāk 23. _pantā teikts, ka dome var apspriest
tikai tos jautājumus, kas likti izziņotās sēdes die-
nas kārtība. Izņēmumi pielaižami tikai tad, ja to
prasa ne mazāk par pusi no visa pilsētas domnieku
skaita. Līdzšinējais likums nemaz nepielaida pil-
sētas domes dienas kārtības papildināšanu. To-
mēr kommisijā atrada par vajadzīgu dot šādu ie-
spēju, lai vismaz ārkārtējos apstākļos būtu iespē-
jams domniekiem iesniegt vēl kādus visai svarī-
gus jautājumus, protams, tikai tad, ja to prasa ne

(

mazāk par pusi no visa domnieku skaita. Pats par
sevi_ saprotams, ka tad ir arī paredzams, ka nā-
košā sēdē, ja jautājums nāktu dienas kārtībā, ie-
sniedzēji pretēji pārējiem, domes mazākumam, va-
rētu izlemt jautājumu tā, kā to vēlas, jo viņiem ir

I

nodrošināts vairākums. Komimisijā bija iebildumi
pret dienas kārtības pēkšņu papildināšanu, jo tad
domniekiem nav iespējams tuvāk iepazīties ar at-
tiecīgo jautājumu, kāpēc viņi nevar izteikt savas
domas un spriedumus. Beigu beigās tomēr šādu
stāvokli pielaida, jo ievēroja, ka to prasa un iero-
sina puse no visa domnieku skaita.

Tālāk paredzēts, ka ārkārtējas sēdes dienas
kārtību dome nevar grozīt. Tas ir jauninājums.
Zināms jauninājums ir arī jautājums par slēgtam
domes sēdēm. Dome ar 3/3 klātesošo balsu vairā-
kumu var noteikt, kādas lietas apspriežamas slēgtā
sēdē. Tas noteikts 25. panta 1. piezīmē.

27. pantā ietverts sīkāks pārskats par lietām,
ko pārzin pilsētu pašvaldības iestādes. Pie šiem
punktiem gribu piebilst tikai tikdaudz, ka 27. panta
32. punkts paredz iesniegt Saeimai jm valdībai lū-
gumus un priekšlikumus par dažādam pilsētas va-
jadzībām. Man jāaizrāda, ka te nav domāti liku-
mu ierosinājumi, kas saskaņā ar mūsu satversmi

iesniedzami pastāvošā likumdošanas kārtībā, bet
te domāti vienkārši lūgumi, kas skar pilsētu inte-
reses un nav uzskatāmi par likumu ierosinājumiem.

Tālāk spilgtāks jauninājums ir likumā paredzētā
balsošanas kārtība un absolūtais balsu vairākums,
kāda līdz šim nebija. 28. pantā teikts, ka dome
izšķir visas lietas ar klātesošo domnieku absolūtu
balsu vairākumu, izņemot tās, kas paredzētas 31.
panta. Ja balsis dalītos līdzīgi, balsojams otrreiz,
un ja

^
arī tad balsis dalītos, līdzīgi, priekšlikums

uzskatams par atraidītu. Līdz šim bija tā, ka
priekšsēdētāja balss bija izšķirošā, balsīm līdzīgi
daloties. Tagad priekšsēdētājam šīs tiesības ir
ņemtas, un pilsētas domē jautājuma izlemšanai va-
jadzīgs absolūts balsu vairākums. Tālāk pare-
dzēts, ka Vio no (domnieku skaita tiesība pieprasīt
aizklātu nobalsošanu.

Pēc tam ir noteikums, ka to domnieku balsis,
kas atturējušies no balsošanas, pieskaitāmas pie
pretbalsīrm Līdz šim prakse nebija tāda, un uz
kādas pilsētas sūdzību, ka pie tādas prakses va-
jadzētu turēties, Senāts jautājumu izlēma tā, ka
to balsis, kas atturas no balsošanas, nav pieskaitā-
mas pie pretbalsīm, bet skaitās kā vispār nepieda-
lījušās balsošanā. Par šo jautājumu pašvaldības
kommisijā plaši runāja, un viena daļa aizstāvēja
līdzšinējo kārtību, t, i. neparedzēt, ka atturējušos
balsis ir pretbalsis, bet skaitīt tikai tās balsis, kas
nodotas par un pret. Ja ir kvorums, tad jautājums
ir izlemts, bet jakvoruma nav, tad jautājums, nav
izlemts. Šī komimisijas locekļu daļa iebilda, ka ar
atturēšanosnav pateikts, ka minētās personas būtu
jautajumam_pretim. Tomēr šis princips tika pie-
ņemts

^ tāpēc ka arī pie mums Saeimā ir ieviesu-
sies tāda prakse, ka atturējušos balsis pieskaita
pretbalsīm. Lai visur būtu vienāda kārtība, būtu
nepieciešams to pašu ievest arī pilsētu pašvaldī-
bas.

Domnieki, kuri atraujoties no kāda jautājuma
izšķiršanas, atstāj sēdi, uzskatāmi par klāt neeso-
šiem un nav ieskaitāmi kvorumā. Tā ir tāda pat
prakse, kāda ir pie mums Saeimā.

Es gribētu aizrādīt arī uz 36. pantu, kas runā
par iedzīvotāju interesēm: «Pilsētas iedzīvotāji,
ka arī valsts, pašvaldības un privātas iestādes un
organizācijas pilsētā_ par domes lēmumu neliku-
mību, ja ar šiem 'lēmumiem aizskartas sūdzētāju
intereses vai tiesības, var 2 nedēļu laikā pēc do-
mes lēmumu spēkā stāšanās iesniegt sūdzības ap-
gabaltiesas administratīvai nodaļai. Gadījumos,
kad ar domes 'lēmumiem aizskartas privātu per-
sonu, biedrību un iestāžu civiltiesības, prasības ie-
sniedzamas uz vispārēja pamata attiecīgai tiesai.»

Man jāaizrāda arī uz 39. pantu, kur ir runa
par pilsētas domes tiesībām izdot saistošus notei-
kumus. Šinī pantā uzskaitīta vesela rinda jautā-
jumu, par kādiem pilsētu domes var izdot saisto-
šus noteikumus._ Tas ietver apmēram pašreizējo
stavokli._ Varbūt vienā otrā jautājumā ir viens
otrs sīkāks grozījums, bet tie nav tādi, kas sevi-
šķi atšķirtos no tagadējā stāvokļa. Vienīgais Jau-
ninājums ir šī panta noslēguma teksts. 37. panta
noslēgumā teikts, ka pilsētās, kurās izdoti šinī
pantā paredzētās lietās vietējie saistošie noteikumi.
nav piemērojami tanīs pašās lietās valdības iestā-
žu saistošie noteikumi. Stāvoklis, piemēram, ir
tāds, ka dažkārt dažos jautājumos jau pastāv at-
tiecīgi pilsētas noteikumi, bet tanī pat laikā valsts
iestādes izdod arī savus noteikumus par tiem pa-
šiem jautājumiem, par kuriem pašvaldības jau ir
izdevušas noteikumus. Tāpēc arī pilsētās, kurās
izdoti vietējie saistošie noteikumi, nav piemēro-
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jami valsts iestāžu izdotie saistošie noteikumi, jo
citādi var nonākt pretrunās un iedzīvotājiem nebūs
nekādas skaidrības, kā attiecīgos jautājumos iztu-
rēties. Tas tikai sarežģītu visu šo lietu arī tādos
gadījumos, kur būtu atklāti kādi saistošo noteiku-
mu pārkāpumi, kas tiesu iestādēm būtu jānoskaidro.

40. pantā paredzēts, kā privātas personas, bie-
drības un citas organizācijas var pārsūdzēt_ jautā-
jumus, likumus un saistošus noteikumus, kādā veida
viņām tiesība to darīt.

Tas būtu viss, kas man ziņojams par pilsētu
domju darbību.

III nodaļā ir runa par pilsētas valdi. Šim no-
daļā kā uz jauninājumu jāaizrāda, ka pilsētas val-
dei vai tās atsevišķiem locekļiem dome ar 2/3 balsu
vairākumu no visa domnieku skaita var izteikt ne-
uzticību par viņu darbību. Tādā gadījumā valdei
vai atsevišķiem tās locekļiem jāatstājas no amata
izpildīšanas. Līdzšinējā kārtība bija jāda, ka pil-
sētas galvas un valdes locekļus nevarēja atstādināt
no viņu amata izpildīšanas, ja viņi nebija izdarī-
juši kādu noziegumu, par ko nodoti tiesai un par
ko paredzēts zināms sods. Tagad, turpretim, paš-
valdības kommisijā atrada par vajadzīgu un liet-
derīgu paredzēt tādu stāvokli, ka valdei var ļz-
teikt neuzticību tādā pat veidā, kāds paredzēts
mūsu (satversmē ministriem. Protams, par šo
stāvokli var būt dažādas domas, un arī pašvaldī-
bas kommisijā aizrādīja, ka tas varot ārkārtīgi
apgrūtināt pilsētas valdes darbību. Ar neuzticības
izteikšanu viņas stāvoklis top stipri nenoteikts.
Tomēr dažos gadījumos ir izrādījies, ka tas ir ne-
pieciešams. Bez tam šeit paredzēts kvalificēts
balsu vairākums — 2/3 balsu no visu domnieku
skaita. Ja 2/3 domnieku būs nostājušās pret pilsē-
tas valdi, vai tās atsevišķu locekli, vai pilsētas gal-
vu, tad, protams, viņiem būs grūti strādāt. Mū-
su apstākļos tāds jauninājums būtu attaisnojams,
sevišķi, ja ievērojam, ka dažās pašvaldības notiek
tādas lietas, ka dome nekādā veidā nevar tikt vaļā
no atsevišķiem valdes locekļiem vai citām amata
personām.

50. pantā tagad skaidrāk noteikts atalgojuma
laiks. Līdz šim bija tā, ka atalgojumu noteica
pirms ievēlēšanas amatā, bet nebija pateikts, ka
atalgojums ir uz visu ievēlēšanas laiku. Tagad
tas ir skaidrāk noteikts, lai šinī jautājumā vairs
nebūtu neskaidrības un lai neradītu nevajadzīgas
tiesāšanās un sūdzēšanās, kā tas līdz šim ir noticis.

Tādi būtu tie panti, kuros ir runa par jaunām
lietām šinī nodaļā.

Vēl tikai būtu jāaizrāda, ka 51. pantā ir pare-
dzēts, ka starp ievēlētiem pilsētas galvu, viņa
biedriem un valdes locekļiem nedrīkst būt zinā-
mas radniecības attiecības.

4. nodaļa runā par revīzijas komimisiju. Līdz
šim bija viens vienīgs pants, kurā bija īsi pateikts,
ka revīzijas komimisiju ievēl no domniekiem un tās
pienākums ir revidēt pilsētas valdes gada pārskatu.
Tagad revīzijas kommisijas tiesības ar šo likumu
ir stipri paplašinātas. Vispirms jau var ievēlēt
katru pilsoni, kam pašvaldību iestāžu vēlēšanās
ir vēlēšanu tiesības. Līdz šim varēja ievēlēt tikai
domniekus, izņemot pilsētas valdes locekļus, al-
gotus pilsētas darbiniekus, pilsētas darbu izpildī-
tājus un piegādātājus. Tas līdzšinējā likumā ne-
bija pateikts.

Tālāk uzsvērts, ka revīzijas kommisijas dar-
bībai jāsaskan ar pilsētas domniekiem izdoto in-
strukciju. Kommisijas uzdevums it īpaši ir pārbau-
dīt pilsētas budžetu, ja tas nav uzdots sevišķai
budžeta kommisijai, gada pārskatu, visus ienāku-

mus un izdevumus, pilsētas valdes, pilsētas iestā-
žu un atsevišķu amatpersonu darbību, darbvedību
un norēķinus un pārliecināties par pilsētas saim-
niecības lietderīgu vadīšanu. Tā tad revīzijas
komimisijas kompetences, uzdevumi un pienākumi
ir stipri paplašināti.

III daļā ir runa par pilsētas domnieku vēlē-
šanām. Apspriežot 70. pantu, izcēlās garas deba-
tes par pilsētas domnieku vēlēšanām. Pilļsētas
domniekus ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās,
aizklātās Un proporcionālās vēlēšanās. Svarīgs
jautājums bija tas, vai pie mums nebūtu ievedama
obligāltioriska piedalīšanās vēlēšanās. Tas tādēļ,
ka dažos gadījumos daļa pilsoņu vispārīgās vēlē-
šanās nemaz nepiedalās, protams, aktīvākie ir tie,
kas izšķir attiecīgos jautājumus par priekšā stā-
vošām vēlēšanām. Šis jautājums tika pārrunāts,
bet nekāds lēmums netika pieņemts. Stāvoklis pa-
lika tāds pat, kāds ir tagad. Ir paredzams, ka
pilsoņi bez šiem noteikumiem būs pietiekoši aktīvi,
lai piedalītos vēlēšanās.

71. pantā ir noteikums par vecumu, kāds jā-
sasniedz, lai būtu tiesības piedalīties vēlēšanās un
tikt ievēlētam. Te noteikts 20 gadu vecums. Līdz
šim pastāvošā likumā un vispārīgi mūsu vēlēšanu
likumā paredzēts 21 gads. Man jāsaka, ka šis 20
gadu vecums tika pieņemts ar mazu balsu vairā-
kumu kādā sēdē, kurā nebija klāt visu kommisijas
locekļu. Tāpēc šo lēmumu zināmā mērā var uz-
skatīt par gadījuma lēmumu.

Tālāk sacīts, ka vēlēšanās var piedalīties visi,
kas nodzīvojuši attiecīgā pilsētā divus mēnešus.
Ir pārrunāts arī, vai nebūtu lietderīgāk pagarināt
nodzīvošanas laiku, jo tiešām tagad ar tiem diviem
mēnešiem prakse ir tāda, ka dažkārt tiem iedzī-
votājiem, kas uz diviem mēnešiem apmetušieskādā
pilsētā, pašvaldības intereses maz rūp. Un kāda
gan ir interese par vietējās pašvaldības dzīvi cil-
vēkam, kas vai nu veselības nolūkos, vai citādi uz
īsu laiku iebraucis. Viņam nevar būt nekādas tu-
vākas intereses par vietējās pašvaldības dzīvi. Ci-
tos mūsu likumos, piemēram sociālās apgādības
likumā, ir garāks nodzīvošanas termiņš; tas no-
teikts — vismaz viens gads pilsoņiem, kas bauda
sociālo apgādību. Tikai tad, ja viņš attiecīgā pil-
sētā nodzīvojis vismaz vienu gadu, tas bauda tie-
sības_ uz sociālo apgādi. Tamdēļ arī bija doma,
ka vēlēšanu tiesības būtu dodamas tikai tiem pil-
soņiem, kas attiecīgā pilsētā nodzīvojuši vienu gadu.
Tomēr šis priekšlikums nedabūja vairākuma, tāpat
kā priekšlikums, kurā bija paredzēts noteikt 4 mē-
nešu nodzīvošanu vienā pilsētā.

75. pants paredz to domnieku skaitu, kāds ie-
vēlams saskaņā ar iedzīvotāju skaitu attiecīgās
pilsētās. Līdz šim tas bija atsevišķā pielikumā.

Pārējie jautājumi par pilsētas domes vēlēša-
nām ir_ saskaņoti ar vēlēšanu likumiem Saeimas
vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās. Tā, piemē-
ram, te paredzēts, ka_ saraksts, kas uzstājies vairāk
gadu vairāk velēšanās, dabū iepriekšējo vēlēšanu
numuru.

Ir arī vēl citi jauninājumi, ar vārdu sakot, visi
tie noteikumi, kas ir mūsu vēlēšanu likumā.

Beidzot ir uzskaiti? tie likumi, kas ar šo liku-
mu atcelti: 1) pilsētu nolikums (Krievijas likumu
kopojuma II _ sējums) līdz ar visiem tā papildināju-
miem un pārgrozījumiem (Krievijas pagaidu val-
dības 1917. gada 15. aprīļa, 9. jūnija, un 7. sep-
tembra pārgrozījumi);

2) pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vē-
lēšanām (lik. kr., 1919. g. 125) līdz ar visiem to
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papildinājumiem un pārgrozījumiem (lik. kr. 1921.g.
90, 222 un 236, 1922. g. 51, 1923. g. 164, 1924. g.
152 un 1927. g. 52) un

3) noteikumi par pašvaldību saistošo notei-
kumu izsludināšanu (lik. kr. 1926. g. 134), ciktāl
tie attiecas uz pilsētām un miestiem.

Tas būtu viss, kas man sakāms (L. Ausējs no
vietas: «Maz tas nebija!») par šī likuma apsprie-
šanu mūsu likumdevējā iestādē.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Udipern.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Referenta kungs noslēdza savu referātu, kurā viņš
sīki pakavējās pie likumprojekta, ar to, ka izteica
it kā nožēlošanu, ka kommisijā nav pieņemti divi
komimisljas mazākuma priekšlikumi par nodzīvo-
šanas cenzu un vēlētāju vecuma paaugstināšanu.

Jautājums par vēlēšanu tiesībām ir viens no
tiem jautājumiem, kam šinī likumprojektā ir ļoti
liela nozīme. Mazākais kreisais spārns, sociālde-
mokrātu frakcija, atzīst vēlēšanu tiesības par mūsu
satversmes, kā arī pašvaldības pamata akmeni. Ja
šinī likumprojektā paredzēts zināms ierobežojums
vēlēšanu tiesībās, un proti, ka pilsētu pašvaldības
orgānu vēlēšanās var piedalīties tikai tie pilsētu ie-
dzīvotāji, kas zināmā pilsētā nodzīvojuši divus mē-
nešus, tad tas ir līdzšinējais stāvoklis. Tagadējā
pilsētu nolikumā paredzētas 8 nedēļas. Varētu teikt,
ka tie, kas pašvaldības kommisijā palika mazākumā,
būs 'neapmierināti arī ar divu mēnešu ilgu nodzī-
vošanas cenzu un centīsies to vēl pagarināt. Var-
būt viņi aizrādīs, ka divu mēnešu ilgs nodzīvošanas
cenzs, kas pastāv jau 10 gadu un piemērots visās
pilsētu vēlēšanās, ir par īsu. Būs interesanti dzir-
dēt to runātāju aizrādījumus, kas mēģinās pierādīt,
ka divu mēnešu nodzīvošanas cenzs ir par mazu.
Man gan rādās, ka grūti būs atrast kādas nevēla-
mas puses šim jau tā diezgan garam nodzīvošanas
cenzam. Bet, bez šaubām, mums droši vien nāk-
sies noklausīties iebildumus no pretējā spārna. Var-
būt, viņi arī būs sameklējuši kādus pierādījumus
pret 2 mēnešu nodzīvošanas cenzu un pieprasīs
vēl ilgāku nodzīvošanas laiku. Pēc sociāldemo-
krātu domām arī 2 mēneši ir pārāk garš laiks.
Bez šaubām, tiem, kam jau tagad ir savi nekustami
īpašumi, savi tirdzniecības pasākumi, sava pastā-
vīga dzīves vieta un kam tagadējā demokrātiskā
iekārta devusi jau tik daudz, ka viņiem vairs nav
rūpju par savu tuvāko nākotni, tiem nav vajadzīgs
klejot uz citu pilsētu un meklēt tur sev nodarbo-
šanos. Bet bez šiem nekustamu īpašumu īpašnie-
kiem un pārējiem materiāli nodrošinātiem pilso-
ņiem ir arī otra pilsoņu grupa, kas Latvijas pastā-
vēšanas gados nav vēl guvusi tik daudz, ka būtu
nodrošināta kaut arī ne greznai dzīvei, bet lai
pietiktu dzīves visnepieciešamākām vajadzībām.
Šī daļa nu ir spiesta, meklējot savai eksistencei ne-
pieciešamos līdzekļus, bieži vien mainīt savu dzī-
ves vietu. Šiem pilsoņiem tad nu arī 2 mēnešu
nodzīvošanas termiņš ir daudz par garu. Tie vai-
rumā ir darba ļaudis, strādnieki, kas nevar izlie-
tot savas pilsoņu tiesības, nevar attiecīgā pilsēta
nodot savu balsi, viņu vēlēšanu tiesības ir ierobe-
žotas. Tagadējie mūsu republikas likumu sargā-
tāji un tulkotāji ir iztulkojuši mūsu pastāvošos li-
kumus tā, ka tie ne tuvu nesaskan ar mūsu sa-
tversmi, tiek iztulkoti tā, ka visiem nav vienlīdzī-
gas vēlēšanu tiesības. Tagad ir tā, ka tie neku-
stamo īpašumu īpašnieki, kuriem īpašumi ir 2 vie-
tās, kuriem domicīls ir 2 _ vietās, ir apbalvoti ar
vēlēšanu tiesībām_ 2 vietas, atsevišķos gadījumos
varbūt pat 3 vietās. Mes esam nonākuši pie ta,

ka mums vairs nav vispārīgu vēlēšanu tiesību, ka
vēlēšanu tiesības vairs nepieder pilsoņiem, bet
mantai. Tā jau ir mūsu vēlēšanu tiesību kropļo-
šana, vismaz sākums. Tā tad mēs redzam no vie-
nas puses, ka mantīgam pilsonim, kuram ir neku-
stami īpašumi vairāk pašvaldībās, ir šinīs pašval-
dībās arī vēlēšanu tiesības, un ja vēlēšanas nesa-
krīt vienā un tanī pašā laikā, tad viņš var vēlēt ir
vienā, ir otrā vietā; to arī dara mūsu pilsoņi, ku-
riem ir savi nekustamie īpašumi vairāk vietās. Te
jau arī tās 2 nedēļas, salīdzinot ar mantīgiem, ir
zināmā mērā mūsu vēlēšanu principa pārkāpums.
Aiz šiem iemesliem man liekas, ka būtu ļoti pa-
reizi, ja mēs šo 2 mēnešu nodzīvošanas cenzu pa-
visam atceltu vai ievestu, ja gribam paredzēt zi-
nāmu nodzīvošanas cenzu, kādu pāris nedēļu ter-
miņu, lai izvairītos no tādiem gadījuma balsotā-
jiem, kas iebrauc pilsētā tikai uz vēlēšanām un
nobalso. Ja ievedīs 3 nedēļu cenzu, tad ir izslēgts,
ka kāds brauks no laukiem uz pilsētu balsot. Tad
nav vajadzīgi 2 mēneši. Tāpēc man liekas, ka
nevar būt ne runas par jebkādu šī cenza paaugsti-
nāšanu vairāk par 2 mēnešiem — ar kādiem priekš-
likumiem, paredzams, nāks tie, kas kommisijā pa-
lika mazākumā. Arī no paša referenta varēja sa-
prast, ka arī viņš kā kommisijas referents ir neap-
mierināts ar šo projektu.

Kas attiecas uz vecumu, cik vecu pilsoni var
pielaist vēlēšanās, tad /likumprojekts paredz 20
gadu. Es domāju,ka atradīsies tādi, kas šo kommi-
sijas priekšlikumu mēģinās anullēt un ievest 21 ga-
du, bet es domāju, ka nav arī šeit nekāda iemesla
vecumu paaugstināt.' Ja Saeimas vēlēšanās var
piedalīties 21 gadu vecs pilsonis, tad nav nemaz
par ļaunu, ka pilsētas pašvaldības vēlēšanās, kuras
nemaz nav tik atbildīgas, pilsonis varētu pieda-
lītas jau pēc 20. dzīvības gada sasniegšanas. Bez
tam nesen vēl kara dienestā iesauca 19 un 20 gadu
vecus jaunekļus. Tur viņus atzina par pilntiesī-
giem — kāpēc tad te 20 gadu vecus pilsoņus at-
zīst par nepilntiesīgiem? Darba cilvēki, kā pilsēt-
nieki, tāpat arī laucinieki, jau ar 17 gadiem ir piln-
gadīgi, ir spiesti kļūt patstāvīgi, meklēt nodarbo-
šanos, pelnīt sev maizi; tādēļ arī 20 gadu vecumā
viņi jau ir patstāvīgi un pieauguši cilvēki. Bez
šaubām, citādi varbūt ir ar mūsu pilsonības jau-
natni, kura dzīvo citādos apstākļos nekā darba tau-
tas jaunatne, kurai nav pašai sava maize jāpelna,
kura 25 un 26 gadu vecumā nav vēl patstāvīga,
bet dzīvo no savu tuvinieku vai radinieku ienāku-
miem. Darba tautai apstākli nav tādi, un viņas
jaunieši 20 gadu vecumā ir pilnīgi piedzīvojuši un
patstāvīgi darba cilvēki. Tāpēc arī viņiem ir pil-
nas tiesības piedalīties vēlēšanās.

Sakarā ar vēlēšanām man jāaizrāda vēl uz
vienu otru jautājumu, proti — par lēģislātūras pe-
riodu. Te līdzšinējo 3 gadu vietā paredzēti 4
gadi. Es nešaubos, ka še Saeimā rāsies pat tādi,
kas atzīs, ka arī 4 gadi ir par maz un vajadzīgs
paredzēt 6 gadus. Var.notikt tā, ka pēc 5—6 gadu
lēģislātūras ievešanas viņi sāks domāt, vai nevarētu
to pagarināt uz 10 gadiem. Tad būs vēl mazāk iz-
devumu. Varbūt rāsies pat tādi, kas gribēs ievēlēt
pašvaldības orgānus uz visu mūžu, un tikai tad,
kad vecā dome būs izmirusi, vēlēs atkal jaunu.
Tas būs pavisam lēti. Parasti šo jautājumu mo-
tivē tā, ka ja katrus 3 gadus vēlot jaunu domi, tas
prasot no pašvaldībām lielus izdevumus, tas esot
mūsu pašvaldībām pārāk smags izdevums. Tāpēc
arī aizstāv 4 un pat 5 gadu lēģislātūras periodus.
Tas ir pilnīgi nepareizi. Nevar teikt, ka šie izde-
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vumi gultos uz mūsu pašvaldībām pārak smagi.
Lielākām pašvaldībām šie izdevumi nav smagi, un
arī mazākām pašvaldībām nav jābaidās no šiem
izdevumiem, bet ir gan jābaidās no ta, lai mušu
pašvaldības iestādes, tāpat arī mūsu Saeima ne-
novecotu — par ko arī pašreiz ir runa —, lai ve-
lētās iestādes paši vēlētāji varētu iespējami vairāk
kontrolēt un lai vēlētāji varētu ātrāk savas kļūdas
izlabot. Mūsu politiskā dzīve vēl nav nokārtoju-
sies, nav ievirzījusies zināmās sliedēs. Mums nav
vēl pietiekoši vecu partiju. Gan ir daudz tādu
partiju, kas vēl meklē un nav atradušas savu stingru
viedokli. Tas attiecas ne tik daudz uz kreiso
spārnu, kā it īpaši uz pilsoņiem, kuru partijas ir
bieži 4—5 gadus vecas. Vēlētājam ir vel jāmeklē,
un tāpēc bieži vien viņš var kļūdīties. Lai _šis
kļūdas vēlāk varētu izlabot, imums nav ne mazāka
iemesla mainīt to lēģislātūras laiku, kas līdz šim

»
dzīvē ir pierādījies par derīgu, t. i. 3 gadus. _ Es
domāju, ka daudz vairāk pašvaldība

^
var sagādāt

zaudējumus nesaprātīga rīcība, bet ta var rasties
tur, kur pašvaldības iestādes ļevel ilgākam laikam.
Jo ilgākam laikam būs ievēlēta kāda pašvaldības
iestāde, jo drīzāk viņas vidū varēs rasties frak-
cijas un partijas, kuras ne tik cieši vairs turēsies
pie saviem solījumiem. Mēs taču zinām, ka solī-
jums ātri aizmirstas, un jo ilgāks būs lēģislātūras
laiks, jo biežāk tiks aizmirsti partijas solījumi ve-
lētājiem. Motīvs par lieliem izdevumiem pilnīgi
atkrīt. Var iznākt taisni otrādi, ka garākam lai-

t

kam ievēlētās domes pilsētu iedzīvotājjem izmak-
sā daudz dārgāk. Tās var_ izmaksāt dārgāk tādēļ,
ka viņas, varbūt, neinteresēsies tik 'dzīvi par paš-
valdības darbu un tā izvērtīsies darbā par diezgan
pagurušām. Paguris darbs, bez šaubām, neradīs
pilsētai nekādu taupību, bet tikai vēl pavairos _ iz-
devumus. Aiz visiem šiem iemesliem lēģislātūras
laika pagarināšana būtu noraidāma.

Ir paredzēts arī vēl otrs svarīgs jautājums, kas
projektā izšķirts samērā labvēlīgi_ pašvaldībām, bet
gan ne pilnos apmēros; tas ir pārraudzības jautā-
jums. Es (neteikšu, ka šis likums nodrošina paš-
valdībām patstāvību savā darbā. Te ir vel panti,
kas '.Iekšlietu ministrijai dod tiesības iemaisīties
pašvaldību darbībā. Tur ir panti 34. un 35., kas
Iekšlietu [ministrijai dod sevišķas tiesības 2 nedēļu
laikā pēc domes lēmuma noraksta saņemšanas celt
pret lēmumu iebildumus no likumības viedokļa.
Protams, te runāts par likumības viedokli, bet šo
likumības viedokli var dažādi tulkolt. Mēs jau
esam piedzīvojuši un redzējuši apriņķu pašvaldī-
bās un tāpat redzam Iekšlietu ministrijas praksē,
ka šī «likumība» tiek diezgan gari stiepta un bieži
likumībā tiek ietverta lietderība — ej nu pēc tam
tiesāties un izskaidroties ar Iekšlietu ministriju, vai
domes lēmums ir apturēts likumīgi, vai nelikumīgi.
Tā tad šie panti — 34. un 35. — pēc mūsu ieska-
tiem dod pārāk lielas tiesības Iekšlietu ministrijai
iejaukties pašvaldības orgānu darbībā.

Tas pats jāsaka par 31. pantu, kur attiecībā
uz aizņēmumiem Iekšlietu ministrijai ir tiesības ie-
jaukties un apturēt domes lēmumu. Tā tad šiepanti,
kas dod Iekšlietu ministrijai tiesības apturēt domes
lēmumus, raugoties no lietderības viedokļa, jau ir
Iekšlietu ministrijas tiesību pārāk liela paplašinā-
šana. Pašvaldībām vajaga dot tiesības rīkoties
iespējami patstāvīgi savā darbā. Es domāju, ka
pilsētu iedzīvotāji paši labāk varēs sekot pilsētu

P
pašvaldības orgānu darbībai nekā Iekšlietu mini-
strijas ierēdņi. Es domāju, ka šie 3—4 cilvēki va-
rēs pārraudzīt pilsētu darbību sliktāk nekā vietējie
domnieki, kas savu darbu labāk pārzin. Ja arī

viņi kādreiz kaut kā 'kļūdīsies, tad viņi savas kļū-
das pratīs arī izlabot. Jo lielākas tiesības mēs do-
sim mūsu pašvaldībām, jo lielāku atbildību tās
jutīs. Es negribētu skatīties uz mūsu pilsētu paš-
valdības iestādēm, uz mūsu valsts iedzīvotājiem
tā, ka viņi ir tādi mazi bērni, kas vēl tagad pēc 10
gadu piedzīvojumiem būtu vadājami pie rokas aiz-
sietām acīm, it kā viņi paši neredzētu, kas jā-
strādā. Ja mēs (gribētu uzturēt tādu aizbildnie-
cību, tad arī mūsu audzināšanā būtu jāpiemēro tas
pats, tad ne tikai mazi bērni, beti arī pieauguši cil-
vēki būtu jānodod kāda paidagoga vai 'kādas iestā-
des uzraudzībā. Bet to jūs neviens negribat. Pilsētu
pašvaldība katra savā vietā savu darbu pārzinās la-
bāk, nekā tie ierēdņi, kas sēd Iekšlietu ministrijā. Es
teicu, ja pašvaldības darbinieki kādreiz kļūdīsies,
tad viņi paši arī kļūdas izlabos un no tām tikai mā-
cīsies. Tikai tā mēs varēsim izaudzināt pašvaldī-
bas darbiniekos atbildības, sajūtu, un tad mums
vairs nebūs par šo lietu jārūpējas. Ja tagad labais
spārns bez tā, kas še paredzēts, grib vēl vai-
rāk aizskart pilsētu pašvaldību patstāvīgo darbu,
tad es domāju, ka tas ir ļoti nepareizs ceļš. Tas
pašvaldību nestiprinās. Tas pašvaldības darbu var
padarīt par tādu, pie kura labprāt neķersies ne-
viens, kas gribēs atbildēt par savu darbu. Tad pie
pašvaldības darba ķersies tikai algoti cilvēki, ku-
riem pālis darbs ir vienaldzīgs. Ar tāda likuma
izdošanu jūs šādus cilvēkus audzēsit. Tas nenāks
par labu mūsu pilsētu pašvaldībām, kurām mēs
visi gribam sagādāt labākus apstākļus, lai tā va-
rētu saimniekot labāk nekā ilīdz šim mūsu valsts un
demokrātijas labā.

Tādas būtu manas vispārīgās piezīmes par šo
likumprojektu. Lasot likumprojektu pa pantiem, 50-
c'āldēmokratu frakcijai liks priekšā pārlabojumus ta-
nīs pantos, kurus es šeit neminēju. M'ūsu frakcija do-
mā, ka Saeimai būtu jāizdod mūsu pašvaldības iestā-
dērn kaut cik derīgāks pašvaldības likums, nekā ta-
gadējais, kas, kā pa šiem 10 gadiem ir pierādījies,
ir kļūdains un nepilnīgs, un tamdēļ labojams.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augstais
nams!Kaut arī mūsu — zemnieku savienības frakciju
— jaunais pašvaldības likums pilnos apmēros nespēj
apmierināt, taču mūsu frakcija pēc tik ilga darba—
jau III Saeimā mēs nodarbojāmies ar šo likumpro-
jektu —, pēc tik daudz debatēm ui;t (apspriedēm ārpus
Saeimas par šo likumprojektu ir atzinusi, ka lai gan
šim likumprojektam ir zināmi trūkumi, Saeimai šis
jautājums tomēr jāizšķir un jāpieņem pilsētu pašval-
dības likums. Protams, nevienu frakciju, arī mūsu
frakciju, nevajaga kavēt iesniegt pārlabojumus šinī
likumā.

Pieejot tieši šim likumam, jāsaka, ka strīdīgie
punkti, pie kuriem apstājās referents un vēlāk arī
Ulpes kungs, ir mezgls, šinī likumprojektā, kur do-
mas dalās,. Būs laikam grūti vienam spārnam otru
pārliecināt, un jautājumu izšķirs spēku samērs Sa-
eimā, balsošana. (Sauciens no vietas: «Saprāts!»)
Protams, mūsu spārns, balstīsies balsošanā uz sa-
prātu, to saprātu, ko ir rādījusi dzīve un darbs, un
nevis uz kādām utopiskām idejām. (Starpsaucieni
pa kreisi.)

Izcilākie strīdus jautājumi šinī likumprojektā ir,
piemēram, pašvaldības iestāžu pārraudzības jautā-
jums, vaiparraudziba būs tikai no likumības viedo-
kļa, formāla pārraudzība, vai tā būs arī no lietderī-
bas' viedokļa, pēc satura un kodola. Šim apstāklim
ir loti liela nozīme, jo nevajaga aizmirst, ka daudz-
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reiz, sevišķi pilsētas, rodas tāds vairākums,, kas grib
celt pilis ne tikai uz ielām, bet kas grib celt arī gai-
sa pilis. Un to dara tai laikā, kad pašiem līdzekļu
nav, un ja pašiem līdzekļu nav, tad, protams, tālā-
kais ceļš ved uz Augsto namu, uz valsts budžetu,
uz valsts kredītiem un valsts pabalstiem. Saprota-
ma lieta, ja mes ta gribēsim dzīvot, tad nav domā-
jams, ka šāda dzīve būs ilgi iespējama. Vērojot to,
ka pilsētas jau iestigušas parādos, un nevar sabalan-
sēt savus budžetus, nevar savilkt gaiļus kopā, un ka
valstij 1ir nācies un — jādomā — arī turpmāk nāksies
teikt savu vardu un aizrādīt attiecīgām pilsētām par
viena otra jautājuma realizēšanu, dodot aizrādī-
jumus, kā _ tāds un tāds jautājumsbūtu izlemjams un
ka turpmāk tāda un tāda lieta būtu kārtojama, visu
to ievērojot, mums, jāatzīst, ka Iekšlietu ministri-
jai jadod _pārraudzības tiesības par pilsētu pašvaldī-
bas iestādēm arī no lietderības, viedokļa, jādod tie-
sības runāt līdz, realizējot pilsētu pašvaldības orgā-
nu lēmumus.

Ar Iekšlietu ministrijas, formālu pārraudzību vien
vel nekas nav līdzēts. Kas ir formāla pārraudzība?
Tas, ka domē piedalījies vajadzīgais, domnieku skaits,
ka dienas kārtībā bijis attiecīga's, jautājums, ka viss
pareizi ierakstīts protokolā un kārtīgi iesūtīts Iekš-
lietu ministrijai, taisnību sakot, Iekšlietu ministrijas
zināšanai. Ar to, kā jauteicu, nekas vēl nav panākts.
Kāda tur pārraudzība? Līdzšinējā prakse mums rā-
da, ķa bieži vien tie pašipilsētas domnieki pēc pirmās
sēdes ir atzinušipavisam ko citu un ir aizgājuši tālu
prom no prmpirojekta. Līdzšinējā prakse mums
skaidri norāda, ka nepieciešama Iekšlietu ministrijas
pārraudzība par pilsētu pašvaldības orgāniem arī no
lietderības viedokļa, Iekšlietu ministrijai jādod tiesī-
ba runāt līdz un dot savus norādījumus pilsētu paš-
valdības, orgāniem. Piemēram, ja kādā mazākā pil-
sētā gadīsies izšķirt kādu konkrētu jautājumupiemē-
ram par ūdensvada ierīkošanu vai elektrības staci-
jas būvi, var teikt — tīri saimnieciskas dabas jautā-
jumus un pilsētas pašvaldībai nebūs vajadzīgo pie-
dzīvojumu sali lietā, nebūs izslēgts gadījums, ka pil-
sētas pārstāvji — varbūt arī sava sastāva dēļ — iz-
lems jautājumupavirši. Es, negribētu vainot pilsētas
pašvaldības labo gribu,bet tas jau ir dabīgi, ka kļū-
das var gadīties. Turpretim centrā, kur satek citu
pilsētu domju taisītie lēmumi, kur ir jauzināma prak-
se, kur līdzīgi jautājumi jau atrisināti, kur vairāk
reižu jau atdūrušies uz šiem jautājumiem un grūtī-
bām, kur tas vss jau pārdzīvots, kur tas viss centrā-
lām iestādēm jau zināms un pārredzams, būs iespēja
pārrunāt jautājumus un pārspriest arī no cita viedo-
kļa. Saduroties ar šādām grūtībām daudzreiz nonai
pie tā, ka otrā sēdē tā pati dome, tie paši cilvēki sa-
ka: «Jā. jā, nevair vs tā! Tāpēc pārlemsim un darī-
sim tā, kā mums pašiem un visiem pilsētas iedzīvo-
tājiem, iznāk labāk!» — Tāpēc, runājot par pārrau-
dzību, te nav likti nekādi žņaugi: te ir vienkārši liet-
derības jautājums, pašu iedzīvotāju labā, ka, izšķirot
svarīgākus jautājumus, jādod iespēja arī pārraudzī-
bas iestādei līdzi, runāt un dot zināmasaizrādījumus.
Atkali tā pati līdzšinējā prakse mums rāda, ka mūsu
Iekšlietu ministrija, kas tā kā tā ir atbildīga mūsu
parlamentam, kas tā kā tā ir atbildīga tiem pašiem
pilsētas, darbiniekiem, kuri reizē strādā šeit un strādā
arī pilsētas domē, nekad nav vadījusies no tādiem
spaidu soļiem, kur lietderība ciestu. Gluži otrādi —
kur Iekšlietu nrmīistrija ir iejaukusies,, tur visi lēmu-
mi ir iznākuši pilsētām pair labu. Tāpēc zemnieku sa-
vienība kā saimnieciska partija, kas dzīvē vadīdama
savas saimniecības, saivas lauku mājas, ir mācīju-
šies saprast, ka nevar izdot vairāk, nekā var ieņemt,

ka nevar iet pārmērības, ja dzīve to neienes, uzskata,
ka te tas, aiz lietderības,būtu vietā.

Nākošais strīdīgais jautājums ir — vai piešķirt
vēlēšanu tiesības 20 gadu .veciem vai 21 gadu
veciem. Pareizi te teica referenta kungs, ka tie
20 gadi tika pieņemti nejauši, tiem ir nejaušsgadī-
juma raksturs, jo pašvaldības kommisijas sēdē tad
nebija ieradušies visi kommisijas locekļi. Man lie-
kas, ka laikam arī Ulpes kungs, kurš te mēģināja
aizstāvēt tos 20 gadus, diezin vai pats būtu apmie-
rināts, ja tos pieņemtu arī šeit plenārā sēdē. {£
Radziņa starpsauciens.) Pareizi, Radziņa kungs,
tagad, valsts pastāvēšanas 12. gadā amatos jāveļ
patiešām tādi, kas ir nobrieduši attiecīgam amatam.
Taču nekādā ziņā nevar ievēlēt pilsētas pašvaldī-
bā, kuras rīcībā ir loti plaši pilsoņu līdzekļi, bēr-
nus, cilvēkus, kam pašiem, saskaņā ar mūsu civil-
likumiem, vēl vajadzīga aizbildniecība, kam pa-
šiem nav vēl tiesību; nevar tos iecelt par citu tie-
sību pārvaldītājiem, atļaujot viņiem saimniekot.
T|as nav nopietni domāts priekšlikums. Protams,
ka cilvēkam, kas ir nepieaudzis un nepilngadīgs,'
kas pats ir aizbildniecībā, kas nevar pat par savi:
darbību būt atbildīgs mūsu likumu priekšā, taču
nevar nodot pilsētas pārvaldību; tādus taču nevar
ievēlēt par pilsētas saimniekotājiem, kad viņiem
nemaz nav iespējams, saskaņā ar mūsu civilliku-
miem, uzņemties atbildību par savu darbību. Kaut
arī viņiem dotu tikai aktīvās vēlēšanu tiesības, arī
tas vestu uz slidena ceļa. Nevar bērnus pieaicināt
par zināmu orgānu vēlētājiem un noteikumu radī-
tājiem. Tā taču mēs nevaram rīkoties.

Sakarā ar vēlēšanu tiesībām ir vēl viens strī-
dus jautājums,proti — cik ilgi vēlētājam jānodzīvo
pilsētā, lai viņam būtu vēlēšanu tiesības. Ulpes
kungs domā, ka nav vajadzīgs nekāds cenzs. Tā
tad iznāk, ka katrs lauku cilvēks, kas atbraucis no
rīta uz tirgus ar savu ražojumu vezumu, ražoju-
mus izpārdevis, varētu pēcpusdienā aiziet un vēlēt
pilsētas domi. Protams, var jau izteikt vēlēšanos,
lai nebūtu nekāda cenza, bet sakait, vai tad var
būt runa par lietderību! Mazākās pilsētiņās sa-
brauc tirgus dienās liels daudzums laucinieku ar sa-
viem ražojumiem. Kad nu vezums izpārdots, viņš
nodomās, ka nu var aiziet ievēlēt pilsētas domi.
(K. Būmeistera starpsauciens.) Būmelstera kungs
saka, ka labi vien būšot. (K. Būmeislers uo vietas:
«Tas tik jums pašiem būs par labu! Tad arī jūsu
zemnieki tiks pie vārda!») Zemniekam nemaz nav
tāda vēlēšanās uzkundzēties par citu tiesiļbāmL
Tāpat kā mēs negribam, lai jūs mākslīgi valdītu
mūsu lietās, arī mēs negribam valdīt par jūsu lie-
tām. Es to minu tikai kā piemēru, kur noved šāds
absurds priekšlikums, ka kurš katrs iebraucējs pil-
sētā var kļūt par pilntiesīgu pilsoni, vēlēt pilsētas
domi un piedalīties pilsētas pārvaldībā. Pilsētas
pārvaldībai jāpieder pilsētas pastāvīgiem iedzīvo-
tājiem, k taču skaidrs, ka tas, kas pilsētā dzīvo
kaut cik ilgāku laiku, interesējas par pilsētas dzīvi,
par pilsētas labierīcībām, un tanī pat laikā viņš ir
gatavs spriest un uzņemties arī pienākumus par šo
pilsētu un viņas labierīcībām. Viss tas taču tiek
darīts nevadoties tā no zila gaisa. Tā tad cilvēks,
kas nejaušības dēļ izbraucis un iebraucis, kam nav
nekādu sakaru ar šo pilsētas pašvaldību, kam nav
un arī nevar būt nekādas pienākuma sajūtas, fak-
tiski 'nepildīs nekādus pienākumus, un, protams, vi-
ņam nevar būt arī tiesību lemt un noteikt par pil-
sētas likteni. Tāpēc jāprasa zināms nodzīvošanas
cenzs, lai vismaz šis cilvēks būtu kaut cik ar savu
pilsētu saaudzis, ieskatījies viņas dzīvē un lai vi-
ņam būtu iespēja uzņemties pienākumus un intere-
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sēties par pilsētas pašvaldību. (Sauciens pa krei-
si: «Un karavīriem?») Nu — ja Jums tik ļoti pa-
tīk uzstāties pret tiem karavīriem, tad nāciet šeit
pēc manis un laidiet vaļā. Bet es nedomāju, ka
būtu normāls tāds stāvoklis, ja iebrauktu no Latga-
les strādnieki darbā kādā Vidzemes vai Kurzemes
apvidū un pie vienas reizes, cauri braukdami, ieve-
lētu kādai mazākai pilsētai domi. (Sauciens pa
kreisi: «Kā Latgalē?») Latgalē, es domāju,_ Latga-
les zemniekiem arī nevajadzētu braukt vēlēt pil-
sētu domes. Tāpat es domāju, ka mums nevaja-
dzētu liegt tādas tiesības karavīriem, jo arī kara-
vīrus interesē, vai viņiem Daugavpilī ir labs ūdens,
ko dzert, vai ielas ir tīras un bruģi kārtībā, vai oib-
Jigātoriskie sanitārie noteikumi, kuriem padota arī
karavīru veselība, ir tādi, kas atbilst viņu prasī-
bām. Protams, karavīrs ir tāds pat iedzīvotājs
un pilsonis, un karavīram arī dārga viņa veselība,
tāpēc, bez šaubām, viņu pilsētas pašvaldības dzīve
interesē daudz vairāk nekā tādu kas ir iebrau-
cis uz vienu vai divām dienām. Tāpēc es domāju,
ka karavīrus izslēgt mēs nevaram un viņiem tie-
sības atņemt nav iemesla.

Te Ulpes kungs cēla iebildumus pret domicīlu.
Ja kādam pilsētā būtu tiesības piedalīties vēlēša-
nās, ja viņš arī uz laiku ir apmeties pagastā, tad
tas būtu liels grēks — tā to mēģināja nostādīt Ul-
pes kungs. Man jāsaka, ka tas tā nav. Ja tagad
viens Rīgas pilsonis, kuram pieder Rīgas jūrmalas
pilsētā māja un vasarnīca, iebrauc Rīgā, tad viņu
tomēr interesē Rīgas jūrmalas pilsētas dzīve kā
īpašuma turētāju jūrmalā vispinmā kārtā jau tāpēc,
ka uz viņa kamiešiem guļas pienākums uzturēt
jūrmalas pilsētu. Viņu apliek ar nodokļiem, viņš
pilda visas prasības, kas gulstas uz viņa īpašumu,
viņu interesē, vai ielas varēs izbruģēt, vai nē, vai
varēs sagādāt jūrmalai arī citādas labierīcības, vai
nē, vai tas būs pa spēkam viņam vienam, vai ar ci-
tiem kopā; tāpēc ir gluži dabīgi, ka vienmēr kat-
ram pienākumam jāstāda pretim tiesības un tiesī-
bām pretim jābūt pienākumiem. Tāpat vēlēšanu
tiesības ir savienotas ar pienākumiem, bet tas ir
normāli un dabīgi un citādi nedrīkst būt. Bet ja
grib domāt, ka tas ir nepareizi, tad es domāju, ka
tā ir maza maldīšanās, jo dzīves lietderība runā
tam pretim.

Tālāk viens no strīdīgiem punktiem, ko te iz-
cēla kreisais spārns, ir laiks, uz kādu ievēl pilsē-
tas domi. Pašvaldības kommisijā ir pieņēmusi 4
gadu laiku. Bija priekšlikums arī par 5 gadiem.
To aizstāvēja kreisais spārns. Tagad, kur mēs
esam nodzīvojuši diezgan ilgu patstāvīgu mūžu,
esam pārdzīvojuši ļoti daudz vēlēšanu un mums
pazīstama arī prakse šinī pašā mūsu likumdošanas
iestādē, nevienam nav noslēpums, ka vispirms jau,
katras vēlēšanas maksā ārkārtīgi lielas naudas
summas, ka tās prasa ļoti lielus līdzekļus no iedzī-
votājiem — šinī konkrētā gadījumā no pilsētu ie-
dzīvotājiem, kuriem daudzreiz šo līdzekļu nav,
bet to vajadzība ir loti sajūtama. Lai šos līdzek-
ļus varētu ietaupīt, ir jāpadomā, vai arī te nav kas
darāms. Ja paskatāmies vēlēto iestāžu sastāvos,
vai pilsētas domes, vai Saeimas, vai citā kādā, vai
tad neredzam, ka maz kas no agrākā sastāva ir
mainījies, vai neredzam, ka mainās tikai zināms
procents. Mainās tie mazāk darbīgākie, mainās
mazāk aktīvie vēlētie locekļi, bet tie darbīgākie,
tie atbildīgākie, tie noteicošākie mainās ļoti maz,
vai pareizāki — nemaz nemainās. To redzam te-
pat mūsu Saeimā, kāds ir to procents, kas mainās.
To redz arī tie deputātu kungi, kas strādā tepat

Rīgas pilsētas dome, kas strada Daugavpils, Val-
mieras, Liepājas un citu pilsētu domes. Te mums
Saeimā ir domnieki no visām pilsētām. Vai viņi
nav atkal un atkal ievelēti šinīs domes? Vadošie
cilvēki paliek domēs pastāvīgi, un tā tad arī kurss,
darba gaita līdz ar to paliek agrāka. Ja tas ta, tad
nemaz nevar cerēt jaunajā dome kaut ko jaunu,
kaut ko svaigu. Neviens no vecākiem neko jaunu
tur neienesīs, darba gaita paliks ta pati, paliks tie
paši cilvēki. Bet kā tad norit darbs sakara ar īso
pilnvaru laiku? Pirmā acumirklī, protams, izklau-
sās ļoti skaisti, ļoti demokrātiski, noturēt bieži ve-
lēšanas. Bet pirmais gads paiet, darbu noorgani-
zējot, un maz auglīga viņa padarīts. Pēdējais no
šiem trim gadiem paiet, sagatavojoties jaunam
vēlēšanām, lai, kā pie mums parasts, runātu pa lo-
gu laukā. Ražīgu darbu dara tikai videja_ gada; *
tāpēc arī tik maz lietderīga darba_ veic pilsetudo-
mes un arī Saeima. Iemesls, kāpēc var pastrādāt
tik maz lietderīiga, ražīga darba, ir tas, ka likuma
paredzēts pārāk īss laiks, kādam ievel šo iestāžu
sastāvu. Protams, varbūt tiem, kas stāv ārpuse,
ir interesanti ātrāk sagaidīt brīdi, kad atvērsies
durvis un kad arī viņi tiks iekša._ Bet visi taču
tā kā tā iekšā netiks, lai_ gan maksājumos piedalās
visi, un šis sports, jā ta varētu izteikties, maksa
loti daudz. Ja grib pieņemt tādu principu, ka ve-
ļamām iestādēm vajadzīgs iespejanu īss darbības
laiks, ka tad darbība noritēs dzīvāk, mošak un
būs arī lielāka atbildības sajūta, kapec tad tas ve-
lēt uz 3 gadiem! Varbūt arī 3_ gadi ir pārak ilgs
laiks — tad jau vajaga iet vel talak un velēt uz di-
viem vai pat vienu gadu, vajaga iet līdz pilnībai!
Biedrības savas pārvaldes iestādes taču vel katru
gadu, kāpēc tad pilsētas domes nevar velēt katru
gadu! — Redziet, še nedrīkst vadīties no patikas
vai nepatikas, bet jāvadās no tā, ko diktē lietderī-
ba. Lietderības ziņa vispirms jāievēro līdzekļu
jautājums — cik tas maksās;_otrkārt.jādomā par to,
cik daudz ražīga darba varēs padarīt, ja pieņems
īsāku vai garāku šo iestāžu darbības laiku. _Šiem
diviem jābūt izšķīrējiem motīviem, un tie runa par
labu ilgākam darbības laikam. Pieņemot ilgāku
darbības laiku, būs mazāk izdevumu un vairāk pa-
darīs lietderīga, ražīga _ darba._ Darbs taču ir tas
pamats, kāpēc vispār vēl, kāpēc rada šos orgānus.
Diezgan jau esam eksperimentējuši, tapec pašval-
dības kommisijā vairākums bija par ilgāku darbī-
bas laiku, lai padarītu vairāk ražīga darba. (Starp-
saucieni pa kreisi.) To mes jums neliegsim — ne-
liegsim noskatīties, ja pašiem nepatiks balsot!

Vēl man jāapstājas pie dažiem pantiem. Vis-
pirms, runājot par saistošiem noteikumiem, te
teikts, ka vietējie saistošie noteikumi nav piemē-
rojami valdības iestāžu izdotiem saistošiem notei-
kumiem. Man liekas, ka_ tam vajadzētu but pavi-
sam otrādi. Ja ir vispārīgi saistoši noteikumi, kas
aptver visu valsti, tad viena vai otra pilsēta ne-
drīkst būt izņēmums. Ja pasaka, ka vietējie sai-
stošie noteikumi iet pāri valsts noteikumiem resp.
likumiem, tad man liekas, ka tā nav pareiza, bet
gan apgriezta kārtība. Protams, ka to var saska-
ņot, un to var darīt Iekšlietu ministrija. Ja vie-
tējie izņēmuma noteikumi ir vajadzīgi, tad tos var
paredzēt, bet vietējie noteikumi nekādā ziņā ne-
drīkst atcelt vispārīgos noteikumus. Jāsaka, ka ir
ļoti lietderīgi, ja vispārējie nosacījumi stāv pāri
vietējiem nosacījumiem. Tas ir pašu pilsoņu labā.
Piemēram, ja kāds pilsonis bieži maina dzīves vie-
tu, tad viņam grūti orientēties dažādos vietējos no-
sacījumos un daudzreiz tas būs saistīts ar dažā-
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dam nevēlamam sekām, piemēram ar saukšanu pie
tiesas atbildības par noteikumu pārkāpšanu. No-
teikumu pārkāpšana bieži vien te varbūt būs no-tikusi aiz vienkāršas nezināšanas, jo attiecīgais pil-
sonis varbūt būs pieradis pie vietējiem noteiku-
miem un nezinās valsts _ vispārīgos nosacījumus,
par ko viņam tagad būs jācieš. Aiz šī iemesla tad
nu mums visparejie_ noteikumi būtu jāuzskata par
dominējošiem, kasbūtu paceļami pāri par vietējiem
nosacījumiem. Tāpēc mēs arī nevaram atstāt 38.
pantu pašreizējā redakcijā, ka saistošie noteikumi
stājas speķa, ja Iekšlietu ministrija nav no likumī-
bas viedokļa protestējusi. Kungi, ino likumības
viedokļa Iekšlietu ministrija nemaz nevar pro-
testēt, jo attiecīgā likumā paredzētās prasības jau
bus ievērotas: apspriešanā būs piedalījies attiecī-
gais domnieku skaits, jautājums būs bijis dienas
kartība, sēde būs laika sākta un slēgta u. t. t, u. t.
t. Bet noteikumi var būt arī tādi, ko pilsoņi nemaz
nevar pildīt un kas zināmos apstākļos valsts dzīvē
var būt_ pat nederīgi. Ja mēs nostādām' lietu tā,
ka vietējie noteikumi iet pāri vispārējiem noteiku-
miem un ka tai pašā laikā Iekšlietu ministrija var
celt tikai pro formā kādus iebildumus no likumības
viedokļa, tad tas nekādā ziņā nenāks par labu ne
valstij, ne pilsoņiem. 38. pantam mums jādod cits
saturs, jānosaka, ka vispārējie Iekšlietu ministrijas
apstiprinātie noteikumi stāv pāri vietējiem notei-
kumiem. Tad tas arī saskanēs ar valsts un pilso-
ņu interesēm. Mums jāzin, ka valsts intereses stāv
pāri atsevišķas pilsētas interesēm, un Iekšlietu mi-
nistrijai jāpārredz valsts intereses un jāmēģina sa-
skaņot saistošie noteikumi. Tāpēc jāapstājas pie
dažiem pantiem, kas pilsoņiem dod tiesības pārsū-
dzēt domes lēmumus, kaut šo pašu saistošo notei-
kumu nozīmē.

Attiecīgais pants ir uzrakstīts tā, ka pārsūdzēt
var 2 nedēļu laikā pēc tam. kad zināmais lēmums
ir ieguvis likuma spēku. Šī likuma spēka iegū-
šana savukārt ir atkarīga no tā, vai Iekšlietu mi-
nistrija necel iebildumus. Pilsonis tanī pat laikā
nezin, ka tāds lēmums ir pieņemts. Neviens vi-
ņam par to nepaziņo, publicēts «Valdības Vēstnesī»
vai citur tas arī nav, bet atrodams tikai pilsētas
domes protokolos. (E Radziņš no vietas: «Nu
jau Jums jūk!») Man nē! Es nerunāju par saisto-
šiem noteikumiem vien, Radziņa kungs, es redzu —
Jums drusku jūk! Šie noteikumi, jaarī tie būtu iz-
sludināti, taču būs daudz un dažādi lēmumi, kas
nekur atklātībā nav publicēti; tā tad pilsoņiem tie
nevar būt zināmi. Tagad šāds lēmums stājas
spēkā, un pilsonis ar to Saduras dzīvē, kad vi-
ņam šo lēmumu sāks piemērot. Pilsonim nav vairs
tiesības pārsūdzēt minēto lēmumu. Lēmums stā-

jas spēkā — un cauri ar to! Tā ir pilsoņu tiesību
ierobežošana, un tāpēc šāds lēmums ir nederīgs.
Ir arī tādi pilsoņi, kas pašlaik pilsētā neatrodas.
Varbūt pilsonis uz dažiem mēnešiem ir izbraucis.
Kad viņš atgriežas, viņam šie pienākumi jau priek-
šā, bet viņam nav nekādas tiesības lēmumus pār-
sūdzēt. Rodas jautājums, vai mums vajadzīgs pil-
soņus ierobežot. Man liekas, ka mums nav nekā-
das vajadzības to darīt, _un jūs, kungi, kas lietojat
tik skaļus vārdus par demokrātiju, — ļaujiet taču
tam pilsonim aizstāvēt savas tiesības. Mes liksim
priekšā attiecīgo pantu grozīt — balsojiet _ jūs
mums līdz un dodiet pilsoņiem iespēju aizstāvēt
savas tiesības un, ja vajadzīgs

^
iesniegt pārsūdzī-

bas. No tā laika, kad viņam jāsaduras ar šo lē-
mumu, kad viņš saņem zināmu_ paziņojumu, lai arī
skaitās šīs divas nedēļas. Mes nebūt neprasām,
lai šāds stāvoklis pastāvētu mūžīgi, lai mūžīgi va-
rētu strīdēties, bet prasām, lai šīs_ divas nedēļas
skaitītu no tā brīža, kad pilsēta piesūta paziņojumu,
ka attiecīgam pilsonim uzlikti šādi vai tādi pienā-
kumi, lai tā dotu viņam iespēju celt iebildumus, ja
viņam tādi būtu.

Varētu runāt arī par dažiem jauninajumierm pie-
mēram par neuzticības izteikšanu valdes sastāvam
un vienu otru citu jauninājumu, bet es domāju, ka
par šiem sīkiem jautājumiem vispārīgas debates
nebūtu sevišķas nozīmes, tuvāk runāt. Mums bus
attiecīgi pārlabojumi visos šinīs pantos. Pašreiz
es pieskāros tikai pie galveniem punktiem.

Saņemot īsumā visu to, ko es šeit teicu, varu
pateikt, ka šis likums, kāds tas pašreiz ir mūsu
priekšā, mūs visumā ne visai apmierina, bet tomēr
mēs balsosim par pāreju uz pantu lasīšanu un cen-
tīsimies iesniegt pie attiecīgiem pantiem savus
pārlabojumus, lai padarītu šo likumu dzīvei un pil-
sētas iedzīvotājiem derīgu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vai referents vēlas vārdu? Referents
vārdu nevēlas. — Nobalsošanā nāk pāreja uz pan-
tu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāre-
ju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņem-
ta.

Vēla laika deļ prezidijs liek priekša sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā sēde
būs piektdien, 7. februārī, pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

(Slēgta pīkst. 8 vakara.)
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127 Llatvijas Republikas III Saeimas V sesijas 5'. sēde 1930. gada 7. februārī 1,28

Saturs.

1. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam 127
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4.* Deputāta N. Kalniņa u. c. iesniegtais likumprojekts par
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sapulcēs :
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11. Nākošā sēde 156

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar agrārās reformas likuma I daļas 3. panta
papildinājumiem un pārgrozījumiem un likumu par
muitas likumos noteiktās pierobežas joslas platības
grozīšanu. — Iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta.

'Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Deputāts V. Firlkss lūdz piešķirt viņam' atvaļinā-
jumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 12. līdz 20.
februārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Aug-
stajam namam būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav.
Atvaļinājums piešķirts,
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.Sociālas likumdošanas kommisijā piesūtījusi
prezidijam rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
19129. g. 18. decembra plenārsēdē Saeima uzdeva izglītī-

bas, sociālās likumdošanas un budžeta kommisiijām caurska-
tīt līdz š. g. 31. (janvārim likumu par obligātorisko skolu sko-
lotāju atalgošanu.

Tiā kā sociālās likumdošanas kommisijā saņēma attiecīgu
likumprojektu pēc šī termiņa no izglītības kommisijas, kurai
tas bija jāizstrādā vispirms, lūdzam pagarināt p)a,r divām
nedēlam no Saeimas doto termiņu šī likumprojekta caurskatī-
šanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret sociālās likumdošanas
kommisijas priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis protokolu par Ame-
rikas savienoto valstu pievienošanos pastāvīgās
starptautiskās tiesas statūtu parakstīšanas protoko-
lam. Prezidijs! liek priekšā nodot šo protokolu ār-
lietu kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots ār-
lietu kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets piesū-
tījis papildinājuma projektu likumos par Rīgas-Lim-
bažu-Rūjienas, Liepājas-Ziemupes-iPāvillostas-Ailsun-
gas, Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas un Rugāju-Do-
mopolies-Rēzelknes dzelzceļu būvi. Prezidijs liek
priekšā nodot šo projektu budžeta kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots budžeta komrnii-
sijai. — Ministru kabinets piesūtījis likumpro-
jektu par nekustamas mantas atsavināšanu Rī-
gas pilsētā. Prezidijs lliek priekšā nodot šo
likumprojektu juridiskai,komimisijai. Iebildumu nav?
Tas nodot juridiskai komimisijai. — Tālāk
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas pilsētā.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu
juridiskai kommisijai. — Vārds deputātam Breik-
sam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dājamie deputātu kungi! Ministru prezidenta kungs
ir piesūtījis divus likumprojektus par zemju lietu
nokārtošanu Rīgas pilsētā, atsavinot tās uz pilsētas
zemju likuma 9. panta pamata. Šis likumprojekts
uzskatāms par agrārās reformas likuma turpināju-
mu. Mūsu frakcija un bloks atzīst to par steidzamu;
tāpēc lūdzu Augsto namu uzdot juridiskai kommisi-
jai apspriest šo likumprojektu mēneša laikā, lai tad
Saeima varētu to pieņemt un zemju jautājumu no-
kārtot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie prezidija priekš-
likuma vairāk neviens vārdu nevēlas? Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pre-
zidija priekšlikumu — nodot šo likumprojektu ju-
ridiskai kommisijai. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
šis [likumprojekts nodots juridiskai kommisijai. —
Deputāts J. Breikšs iesniedzis priekšlikumu —

uzdot jūridiskiai kommisijai .likumiprojektu par nekusta-
mas mantas atsavināšanu Rīgas pilsētā apspriest mēneša laikā.

Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Breikša priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts.

Deputāti N. Kalniņš, R. Bīlmanis, L. Ausējs, A.
Bļodnieks, .1. Breikšs, F. Cielēns u. c. iesnieguši li-
kumprojektu par literātu un mākslinieku pensijām.
Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
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«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu likumprojektu:

Likums par literātu un mākslinieku pensijām.
1. Tiesību uz pensiju saskaņā ar šo likumu bauda literāti

(rakstnieki un žurnālisti) un mākslinieki (skatuves, tēlojošo
mākslu un skanu mākslinieki), kuri arodnieciski nodarbojušies
Latvijas 'literatūras, žurnālistikas, vai mākslu laukā un kā
tādi ar slavu darbību veicinājuši Latvijas kultūrās attīstību.

Piezīme. Pensiju, saskaņā ar šo likumu, nevar saņemt
rakstnieki, žurnālisti _ un mākslinieki, kuri uzņemti
Latvijas pavalstniecība pec 1922. gada 1. janvāra.

2. Pirmā pantā minētiem rakstniekiem, žurnālistiem un
māksliniekiem ir tiesība uz pensiju:

1) neatkarīgi no darba spēju zaudēšanas — ja viiņii savā
aroda nodarbojušies vismaz 25 gadus un sasnieguši 55
gadu vecumu,

2) ja viņi darbojušies īsāku laiku, bet tie mazāk kā 10 g,a-
dusun zaudējuši ne mazāk kā 50% no savām profesio-
nālam darba spējam,

3) neatkarīgi no nokalpotā laika, ja darbu izpildot, tie
zaudējuši 30% profesionālās darba spējas caur nelaimes
gadījumu.

Piezīme. Dziedātājiem un baletdejotājiem tiesība sa-
ņemt pensiju neatkarīgi no darba spējas zaudēšanas,
ja tie sava aroda nodarbojušies 25 gadus un sasnie-
guši 50 gadu vecumu.

3. Pie iepriekšējā (2.) pantā minēto rakstnieku, žurnā-
listu un mākslinieku darbības gadu' aprēķināšanas darbības
laiks līdz darbinieka 20. dzīvības gadam nav vērā ņemams.

Piezīme. Baletdejotājiem darbības gaitas sākums ap-
rēķināms no 17. dzīvības gada.

Pensijas izdienā ieskaitāms arī laiks, kuru pensionējamā
persona nostrādājusi Latvijas valsts, valsts uzņēmumu vai paš-
valdības dienesta, viai arī ka likumdevējas iestādes locek'is.
/ 5. Pensijas izdienā ieskaitāms laiks, kuru literāti un
mākslinieki pirms Latvijas valsts nodibināšanās pavadījuši,
darbojoties ārzemju mākslas iestādēs, bet ar noteikumu, ka pen-
sijas pieprasīšanas laikā arī Latvijā nostrādātais laiks ir vis-
maz 10 gadi.

6. Latvijas kara dienestā, kā arī pasaules karā Krievijas
armija līdz 1917. g. 1. oktobrim pavadītais laiks, atskaitot mie-
ra laika obligatorisko kara dienestu, ieskaitāms pensijas iz-
dienā.

7. No pensionējamā rakstnieka, žurnālista vai māksli-
nieka nāves, ka ari gadījumā, ja viņš pats zaudē pensijas tiesību
uz tiesas sprieduma pamata, viņa pensijas tiesības pāriet uz
viņa ģimenes locekļiem — sievu un bērniem līdz pilniem 16 ga-
diem, bet ja pēdējie apmeklē skolu, tad līdz 18 gadiem.

Piezīme. Sevišķos gadījumos var izsniegt pensiju arī
rakstnieku, mākslinieku un žurnālistu darba nespējī-
giem un trūcīgiem _vecākiem, ja mirušais bijis izci'a
persona latvju kultūras darbā un ja viņš vecākus uz-
turējis.

8. No pensijas, kura pienāktos 1. pantā- minēto brīvo
profesiju darbiniekam, ja viņš nebūtu miris, vai zaudējis tiesību
uz pensiju, atraitne dabū pusi, bet bērni: 1) atraitnei dzīvai esot
— 1/e katrs, ja to nav vairāk kā 3, pretējā gadījumā visi kopā
otru pusi līdzīgās dalās un 2) atraitnei dzīvai neesot — ja 1
bērns — pusi no pensijas, ja 2 bērni — katrs iU no pensijas, ja
vairāk kā 2 bērni — pilnu pensiju, sadalītu līdzīgās dalās.

Vecāku kopējais pensijas aomērs līdzinās 'ja no darbinieka
paša pensijas, ja viņam nav palikuši citi ģimenes locekli, kas
bauda pensijas tiesības, pretējā gadījumā vecāku kopējais pen-
sijas apmērs līdzinās Vi no darbinieku pensijas.

Pensija, kura pienākas vecākiem, sadalāma starp tēvu un
māti līdzīgās daļās.

Piezīme. Mirušā pensionāra bērniem, kuru māte
tiesību uz pensiju zaudējusi uz tiesas sprieduma pa--
mata, pensiju aprēķina pēc šī panta 2. punkta.

9. Pensijas apmēra ziņā pirmā pantā minētās personas
sadalās piecās grupās atkarībā no viņu nopelniem Latvijas kul-
tūras un mākslas laukā.

Pensijas apmērs pēc 10 nokalpotiem gadiem līdzinās:

I grupai 30% no valsts ierēdņu III katēg. algas
II , 25% , , .

III , 20% , „ ? ,
IV . 15% „ . „
V „ 10% , , . , i

i Par katru nākošo nokalpoto gadu pensijas apmērs pieaug
par a/a% no 111 katēg. algas līdz 25 nokalpotiem gadiem (ieskai-
tot), pēc kam pensija turpina pieaugt vēl 6 gadus un par katru

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja. RlgS, Saeimas laukumā,

tālāk noka'poto gadu par 1h% gadā, IV un V grupai, par 1%,
— III grupai, par 2% — II grupai un par 3% — I grupai.

10. Slēdzienus par pensijas pieprasītāja tiesībām saņemt
pensiju,_ kā arī atzinumus par pensionāra ierindošanu vienā no
9. pantā minētām pensijas grupām, dod kommisijā., kura sastā-
dās no viena tautas labklājības ministra iecelta locekļa, viena
izglītības ministra iecelta locekļa, viena valsts Kontroles pār-
stāvja, viena Finanču ministrijas Pārstāvja un diviem attiecīgā
aroda organizācijas vai apvienības sūtītiem pārstāvjiem.

11. Iepriekšējā pantā minētai kommisijai jādod savi at-
zinumi 3 nedēļu laikā, skaitot no pensijas pieprasījuma un vaja-
dzīgo dokumentu saņemšanas dienas, pēc kam galīgu lēmumu
par pensijas piešķiršanu taisa tautas labklājības ministris.

12. Kam pēc pastāvošiem pensiju likumiem tiesība uz vai-
rākām pensijām no valsts vai pašvaldību iestādēm, var saņemt
tikai vienu pensiju pēc izvēles.

13. No bērnu pensiju dalās nevar piedzīt vecāku parādus
un nodokļus, tāpat arī no atraitnes pensijas vīra parādus un
nodokļus.

14. Rakstnieku, žurnālistu un māks'inieku pensiju izmak-
sām vajadzīgie līdzekli paredzami kārtējā valsts budžetā.

15. Pensiju izmaksā pa gadu ceturkšņiem ar tādu aprē-
ķinu, ka pensionārs to saņem ceturkšņa beigās.

16. Pensionāra miršanas gadījumā līdz tekošā gada ce-
turkšņa pēdējai dienai neizmaksātā nauda izsniedzama pilnā
apmērā 6. pantā minētiem pensionāra ģimenes īocekliem, bet ja
tādu nav, tad personai, kura to uzturējusi pēdējā laikā.

17. Pensionāram pienākošās summas izmaksā Tautas lab-
klājības ministrija un pasta nodaļas pēc pensionāra norādījuma.

18. Uz pensionāra lūgumu pensija sūtāma pa pastu.
19. Pensiju izmaksu pārtrauc, ja pensionārs iestājas valsts

vai valsts uzņēmumu vai pašvaldības dienestā, vai ja to ievēl
Saeimā un pensionējamiem bērniem par to laiku, kamēr viņu
māte, atrazdamās vai'sts vai pašvaldības dienestā, vēlas saņemt
par tiem ģimenes piemaksu.

20. Pensijas izmaksu pensionāram izbeidz, ja, tas 1) no-
mirst, 2) nav vairs Latvijas pilsonis vai 3) zaudē pensijas tie-
sības ar tiesas spriedumu. Pensionējamai atraitnei un meitām
pensijas izmaksu izbeidz, kad viņas apprecas.

Piezīme. Tiesību uz pensiju, ja tā piešķirta par per-
sonīgu dienestu, atraitne apprecoties nezaudē.

21. Pensijas pieprasījums iesniedzams Tautas labklājības
ministrijai.

22. Slēdzienu par pensijas pieprasītāja veselības stāvokli,
kā arī par viņa darba spējas zaudējumu apmēru (saskaņā ar 2.
panta 2. un 3. punktu) dod Tautas labklājības ministrijas iecelta
kommisijā, kas sastāv no 2 ārstiem-speciālistiem un viena attie-
cīgas profesionālās organizācijas priekšā likta ārsta.

23. Ja pensijas pieprasītājs nav apmierināts ar ārsta s'ē-
dzienu, viņam tiesība mēneša laikā, skaitot no attiecīgā paziņo-
juma saņemšanas, griezties pie Tautas labklājības ministrijas
ar lūgumu pārliecināties par viņa veselības stāvokli otrreiz.
Tautas labklājības ministrija uzdod citaīĻ uz tiem pašiem pa-
matiem sastādītai kommi'Sijai pārliecināties par pieprasītāja
veseJības stāvokli. Šis otrās kooi'rhfeijas lēmums ir galīgs.

24. Ja pensijas pieprasītājs slimības vai pilnīgas nevarī-
bas dēl nevar ierasties kommisijā, tad kommisijai jāierodas pie
slimnieka, vai jāuzdod medicīnisku izmeklēšanu izdarīt komimi-
sijas pilnvarotam ārstam.

25. Šīs pensijas dietas pārzin Tautas labklājības mini-
strija, kurai saziņa ar Izglītības ministriju tiesība izdot instruk-
cijas šī likuma piemērošanai.

_26. Šis likums atcel: a) pagaidu noteikumus par darba
nespējīgu māksilinieku, zinātnieku, rakstnieku un skolotāju pa-
ba'sfieni (lik. krāj. papild. 84) un b) to pašu pagaidu noteikumu
pārgrozījumus un papildinājumus (lik. kr. 1921. g. 168).

Nik. Kalniņš, R. Bīlmanis, J. Breikšs, F. Cielēns, K.
Kiršteins, A. Rudevics, V. Bastjānis, R. Dukurs, Fr.

X, Menderis, A. Kurcijs, K. Lorenes, K. Balodis, J. Celms,
\ L. Laicens, L. Jeršovs, I. Muižnieks, N. Maizelis, V.
\ Pigulevskis, L. Ausējs, A. Bļodnieks, M. Skujenieks,

M. Lazersons, Jez. Trasuns, P. Juraševskis, Kr. Eliass,
G. Mīlbergs, M. Nuroks, J. Veržbiokis, M. Dubins, G.

Jeļisējevs, K. Dēķens.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un
budžeta kommisijam. — Vārds deputātam Albe-
ringam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Ne par velti saka, ka Latvija sociā-
las likumdošanas labierīcību ziņā pārējo valstu star-
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pā ieņemot trešo vai ceturto vietu. Šodien mēs ejam
atkal soli tālāk sociālās likumdošanas darbā. Pret
to nevarētu būt nekādu iebildumu. Ir ļoti patīkami,
ka valsts palīdz saviem pilsoņiem, kas ir strādājuši
valsts dienestā un vecuma dienās ir nokļuvuši grūtā
stāvoklī. Vispirms mēs esam sākuši šo darbu no
valsts darbiniekiem. Acīmredzot valsts darbinieki
ar visi apmierināti, un mēs esam sākuši piegriezt
vērību vienai otrai kategorijai, kas nedarbojas valsts
dienestā, bet ir brīvu profesiju darbinieki. Te paš-
reiz ir runa par rakstniekiem un žurnālistiem. Mēs
nebūt negribam iebilst pret to, ka arī rakstniekiem
un žurnālistiem izsniedz pensijas, tāpat kā citu pro-
fesiju darbiniekiem. Bet tanī pat laikā mums jāap-
skatās, vai varbūt nav vēl kādi citi darbinieki, kuri
varbūt tāpat pelnījuši pensiju, kuriem nav ne ma-
zākā mērā mazāki nopelni par rakstniekiem un žur-
nālistiem. Un te man jāsaka, ka mūsu zemnieku sa-
vienības frakcijai un tāpat arī zemkopības resorā
ir ienākuši lūgumi no agronomijas darbiniekiem. Tie
tāpat noteikti aizrāda, ka viņiem arī ir tiesības sa-
ņemt pensiju, jo viņi arī ir tikai algas cilvēki. Arī
viņi tikai saņem savu algu, arī viņiem jādzīvo tikai
no rokas mutē, un tāpēc arī viņi prasa sev ve-
cuma dienu nodrošināšanu. Šo likumprojektu mēs
tomēr vel_ neesam iesnieguši Saeimai, jo atzīstam,
ka tas stāv sakarā ar citiem turpmākiem jautāju-
miem, ar lielāko iedzīvotāju daļu.

Ja m,ēs parasti mēdzam atsaukties uz mūsu
valsts darbiniekiem un mēdzam aizrādīt, ka viņi
strada vispārības labā, tad man jāaizrāda uz vienu
lielu iedzīvotāju daiļu, kas tāpat strādā netikai'savā
laba, bet visas valsts laba, un tie ir pirmā kārtā —
mušu lauksaimnieki. Itin visi laucinieki, vienalga,
vai tos dr vecsaimnieks, vai jaunsaimnieks, vai rent-
nieks, vai graudnieks, pa lielākai daļai ir nostrādājis
visu mūžu valsts laba, dabūjis līku muguru, tulz-
nainas rokas, tapis kroplis, bet tomēr vecuma die-
nas viņam jo bieži nav, kur savu galvu nolikt. Ja

!

tam likumprojektam, ko mums še liek priekšā, mēs
varam piekrist, tad_ tikai tādā gadījumā, ja to pašu
attiecina ari uz tālākam iedzīvotāju kategorijām, ja
nak arī likumprojekts, nodrošinājums mūsu lauk-
saimniekiem — kā vecsaimniekiem, tā jaunsaimnie-
kiem, rentniekiem un graudniekiem. Kamēr mums
tada_ (likumprojekta nav, kamēr šis jautājums nav
plašāk atrisināts, tikmēr mes atturēsimies, balsojot
par šī likuma nodošanu kommi'Sijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nikolajam Kalniņam.

N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Ta ka es ari biju viens no tiem, kas pa-
rakstīja šo ierosinājumu, tad atļaujiet man pāris vār-
du teikt. Es nebūtu pieteicies pie vārda, ja Albe-
ringa kungs nebūtu šeit deklarējis savas frakcijas
uzskatu, ka viņi šinī jautājumā atturēsies. Es gribu
teikt sekojošo.

Savā laikā mēs esam izdevuši dažādus pensiju
likumus. Saprotama_ lieta, ja zemnieku savienība
būtu ierosinājusi jautājumu par _agronomu pensionē-
šanu, tad paršo jautājumu varētu runāt un to liet-
derīgi atrisināt. Bet mums ir arī tāds pensiju li-
kums, ka par bijušo_ Krievijas valsts ierēdņu pen-
sionēšanu, ko, atšifrējot, _zinam, _ ka esam nolēmuši
ar valsts līdzekļiem uzturēt dažādus agrākos krievu
ierēdņus: gubernatorus, policistus un dažādus citus
ļaudis, kam bijis pavisam maz sakara ar mūsu tau-
tas jikteņiemkam maz nopelnu mūsu tautas attī-
stība un kultūra, bet kam ir pilnīgi pretēji nopelni,
jo viņi ir strādājuši pret mūsu tautas attīstību, to
apspiežot. Toreiz kad bija runa par šopersonu pen-
sionēšanu, Alberinga kungs un viņa frakcija neturēja

par vajadzīgu deklarēt, ka mūsu agronomi, mūsu
lauksaimnieki, mūsu graudnieki un rentnieki pensi-
jas nesaņem, bet tagad, kad ir runa par Latvjias
kultūras darbinieku pensionēšanu, kam ir vislie-
lākie nopelni mūsu tautas attīstībā, Alberinga kungs
nolasa šeit savu deklarāciju.

Šo atzīmējot, gribu tikai teikt, ka, acīmredzot,
zemnieku savienībai nerūp latvju kultūra; tai rūp
pensionēt tos cilvēkus, kas bijuši naidīgi Latvijai,
bet Latvijas kultūras darbiniekus viņa ir. ar mieru
nostādīt otrā, pat pēdējā plānā — vispārīgi likteņa
pabērnu lomā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Nobal-
sošanā nāk prezidlifa priekšlikums, — likumprojektu
par literātu un māksliniekupensijām nodot sociālās
likumdošanasun budžeta komimisijām. Lūdzu pacel-
ties, tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Tagad lū-
dzupacelties tos, kas irpretprezidija priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Ar 49 bal-
sīm, 30 atturoties, prezidija priekšlikums pieņemts.

Deputāti J. Višņa, M. Rozentāls, P. Zeibolts, P.
Lejiņš u. c. iesnieguši jautājumu, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā valdībai sekojošu mūsu jautājumu:
Pēdējā laikā vairākās sērkociņu fabrikās atkal atlaisti

strādnieki. Tā Liepājā atlaisti ap 100, pie kam uzteikts darbs
vēl dažiem desmitiem. Sabilē un Saldū darbi pārtraukti pilnīgi
uz ilgāku laiku, un pēc darba atjaunošanas daudzi nav darbā
pieņemti, pie kam arī pieņemtos pakāpeniski samazina. Atlai-
stiem strādniekiem neizmaksā algu uz priekšu. Šāda sērkociņu
sindikāta rīcība sērkociņu rūpniecībā strādnieku saimniecisko
stāvokli pasi'iktina un vairojas bezdarbnieki.

Tamdēļ jautājam valdību, ko viņa domā darīt, lai novērstu
nenormālo stāvokli sērkociņu rūpniecībā?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma mo-
tivēšanai deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas viet-
nieki! Pēc tam, kad sindikāts sērkociņu rūpniecības
strādniekiem ir pazeminājis algas, tas tagad sāk lie-
tot jaunu, varētu teikt, saimnieciskas spīdzināšanas
politiku pret strādniekiem. Pēdējā laikā sērkociņu
rūpniecības strādniekiem gandrīz itin visiem uzteic
darbu, pie kam darba pārtraukums turpinās ilgāku
laiku, vairāk mēnešus. Tā piemēram Sabiles sērko-
ciņu fabrika bija slēgta 2 mēnešus. Tāds pats stā-
voklis bija Saldū. Patlaban Liepājas fabrikā uz-
teikti darbi vairāk kā 100 strādniekiem. Strādnieki
atlaisti, un mums ienākušas ziņas, ka arī vēl turp-
māk notiks jaunas strādnieku atlaišanas. Šādu si-
stemātisku strādnieku saimniecisko iespaidošanu
lieto visas fabrikas bez izņēmuma. Kad valdība
slēdza līgumu ar sindikātu, tad, lai strādniekus lab-
vēlīgāk noskaņotu pret līgumu, tiem paziņoja, ka at-
laišanas gadījumā indikāts izmaksāšot algu uz
priekšu par ilgāku laiku, kā likumā paredzēts; tur-
pretim tagad sindikāts neizmaksā pat par dienu uz
priekšu, tik vienkārši paziņo, ka darbu uz laiku pār-
trauc remonlta dēļ, vaii fabrikas pārbūves dē>ļ, un sola
pēc darba pabeigšanas strādniekus pieņemt atkal
darbā, kāpēc llai strādnieki atsakoties no algas
pieprasīšanas uz priekšu. Kad attiecīgais remonts
pabeigts, tad tomēr visus strādniekus darbā vairs
nepieņem, un ja arī strādnieki griežas pie darba in-
spektora, tad tomēr nekādu panākumu nav. Sapro-
tams, ka_ tagadējos grūtos apstākļos strādniekiem
nav iespējams iet Jiesāties par dažiem desmitiem
latu, jo tiesas procedūra maksā daudz vairāk nekā
summa, par kuru jātiesājas.

Mūs_ interesē arī vēl viens otrs jautājums, kas
ir sakara ar šo strādnieku atlaišanu sērkociņu fa-
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brikas. Kad noslēdza līgumu, valdība solīja un teica,
ka ražošanas apmēri sērkociņu fabrikās netikšot sa-mazināti un pats par sevi jau esot garantēts, kastrādnieku skaits šinī rūpniecības nozarē netikšotsamazināts. Bet ja tagad jau vairāk kā simts strād-
nieku ir atlaisti, tad tā ir pazīme, kas mums liek do-māt, ka darbība sērkociņu fafrikās tiek sašaurināta.
Las ari ir jautājums, ko valdībai vajadzētu noskai-
drot un dot uz_to skaidru atbildi. IMēs nevaram
vienaldzīgiUzturētiespret šādu 'sindikātarīcību. Tas
ir pats par sevi saprotams; bet mēs domājam, kaarī valdība, lai arī ta tagad būtu kāda būdama, ne-
drīkst vienaldzīgi izturēties pret šādu sindikāta rī-cību. Valdība bija ta, kas šo līgumu noslēdza, unvaldībai ir dota iespēja sekot šī līguma pildīšanai.
Valdībai ir zināma iespēja _kontro!ēt, kā norisināslīguma pildīšana. Tapec mēs sagaidām, ka valdība
šinī gadījuma nepaliks vienaldzīga un dos izsmeļošu
atbildi par šo strādniekiem tik svarīgo jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīstalak kartības ruļļa 102. pantā paredzētā kārtībā.
Deputāti 0. Jankus, L. Laicens, J. Zlaugotnis-

Cukurs, J. Balodis un L. Jeršovs iesnieguši četrus
jautājumusiekšlietu ministrim. Lūdzu nolasīt pirmojautājumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu iekšlietu
ministrim:

6. februāra vakarā Latvijas arodbiedrību savienības tel-pas, L. Jaunavu ie'a 7, dz. 4 _ ,notika viena no pēdējā laiikā siste-
mātiski strādnieku organizācijas terrorizējošām kratīšanām.
Tanī laika telpas atradās mušu frakcijas loceklis un minētās
savienības valdes loceklis Saeimas deputāts E. Miezis, kuram
līdzi bija portfelis.JPolītiskās pārvaldes aģenti pagrāba šoport-feli, bet kad deputāte Miezis viņiem to nelāva, atsaukdamies uz
Saeimas deputāta stāvokli, tad divi no aģentiem, no mugurpuses
uzmezdamies, atlauza un saturēja deputātam Miezim rokas ka-
mēr pārējie tukšoja portfeļa saturu.

Vai iekšlietu ministris ir uzdevis politiskās pārvaldes ie-
rēdņiem ar varu_atņemt deputātam Miezim portfe'š, bet ja viņš
to nav darījis, ka domā reaģet _ uz šādām savu aģentu riebīgām
patvarībām pret strādnieku velētiem mūsu frakcijas deputā-
tiem?»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mūsu frakcijas iesniegtais jautājums ir ļoti svarīgs
un uztraucošs, jo tanī ir runa par konstitūcijas un
deputātu neaizskaramības pārkāpšanu, ko izdarījuši
Iekšlietuministrijas ierēdņi. Patiesībā mums šinī
jautājuma būtu bijis jāiesniedz pieprasījums, bet šā-
du tiesību mušu frakcijai jaunaiskārtības rullis lau-pa, jo mums trūkst vajadzīgo parakstu. Mēs esam
griezušiesarī pie Saeimasprezidija, lai mēģinātu šo
jautājumu noskaidrot,_bet ta ka šo pārkāpumu, no-
ziegumu pret konstitūciju un deputātu neaizskara-
mību, ir izdarījuši Iekšlietu ministrijas ierēdņi, tad
griežamies ar šo jautājumu ari pie valdības un pie
iekšlietu ministra.

Lietas apstākļi ir šādi.
6. februārī — kas tagad jau kļuvis par paradu-

mu — atkal izkratījaRīgas arodbiedrības telpas, ku-
ras tanī brīdī atradās arī Latvijas arodsavienības
valdes loceklis deputāts Miezis. Ar viņu tad arī
notika šis gadījums, par kuru iesniedzam šo jautā-
jumu. Deputāts Miezis bija nolicis uz galda savu
portfeli un pierakstīja _ tos dokumentus,» ko
ņēma līdz politiskas pārvaldes aģenti. Poli-
tiskas pārvaldes aģenti, labi redzēdami, ka
šis portfelis pieder deputātam Miezim, ka tas bi-
ja viņam rokāsun ka viņš _to nolika uz galda, izlie-
tojuši izdevību, kad deputātam Miezim šis portfelis
neatradās tieši padusē vai rokā, piegāja un sagrāba

deputāta Mieža portfeli, aizmetās ar to pie cita gal-
da, tūdaļ to atvēra un saka ņemt laukā no tā dažā-
dus papīrus,. Kad deputāts Miezis gribēja atņemt
politiskas pārvaldes ierēdņiem savu portfeli, viņam
no muguras puses uzbruka divi policijas kārtībnieki,
atlauza viņam rokas atpakaļ, saturēja viņu, pa ku-
ru laiku politiskas pārvaldes aģenti deputāta Mieža
portfeli izkratīja.

Šinī gadījumā mums ir darīšana ar diviem mo-
mentiem. Pirmais moments ir —- apzināta un tīša
deputāta neaizska ramības pārkāpšana, jo taču iekš-
lietu ministrim un, es domāju, arī viņa ierēdņiem
jazin, ka Saeimas deputātu var izkratīt tikai ar
Saeimas atļauju. Portfelis ir tāds pats Saeimas de-
putāta neatņemams īpašums, kā viņa dzīvoklis un
viņa kabatas. Ta tad viņajzkratīšana nozīmē jau
deputāta neaizskara,mības_ pārkāpšanu. Līdz ar to,
ka mes zinām, ka deputāta neaizskaramība ir no-
drošināta mušu konstitūcijā (sauciens no vietas:
«Jus jau to neatzīstat!»),_ līdz ar to šis Iekšlietumi-
nistrijas ierēdnis ir pārkāpis konstitūciju. — Vismaz
jums ta ir jaatzīst,Jo ta ir jūsu valsts konstitūcija!
Tad iznāk ta, ka jus to atzīstat tikai sev; bet liku-
ma taču nosacīts, ka šī konstitūcija ir spēkā vi-
siem Saeimas deputātiem. (A. Eglītis no vietas:
«Jankus ir ārpus likuma!») Jūs sakāt — ārpus
likuma? Tas nozīmē, ka veselu frakciju, ko ievē-
lējuši 75.000 Latvijas iedzīvotāju, jūs gribat nostā-
dīt ārpus likuma. Labi, mēs to pasacīsim savām
masām! ?' , \ ;

Otrs moments te ir tas, ka policijas kārtībnieki
ir uzbrukuši deputātam Miezim un lauzuši viņam
rokas. Tas, kungi, nav nekas vairāk kā politisks
huligānisms. Par šo politisko huligānismu un kon-
stitūcijas pārkāpšanu jāatbild iekšlietuministrim.

Mums tagad rodas jautājums,, vai iekšlietu mi-
nistris Laimiņa kungs ir devis instrukciju saviem ie-
rēdņiem atņemt Saeimas deputātiem portfeļus un
tos izkratīt, vai iekšlietu ministris ir devis rīkojumu
politiskas pārvaldes ierēdņiem lauzt Saeimas depu-
tātiem rokas un_ viņiem uzbrukt. Mūs interesē at-
bilde uz šo jautājumu, jo mēs saskatām, ka te tiek
radīti precedenti strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātu neaizskaramības likvidēšanai. Ar šādiem
policijas huligāniskiem aktiem rada tādus gadījumus,
kas, jaatļaus tiem atkārtoties, var pavisam iznīcināt
depultlatu neaizskaramību. Mēs jautājam iekšlietu
m'ilnistrim, vai viņš grib un var aizsargāt Saeimas
deputātus no _ savu aģentu patvarībām, vai, pretējā
gadījuma, mušu deputātiem būs jāaizstāvas pret
šādiem aktiem ka pret ik katru huligānismu' un
laupīšanu.

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
talak saskaņa ar kartības ruļļa 102. pantu.

Lūdzu nolasīt nākošo deputāta Jankus u. c. ie-
sniegto jautājumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo jautājumu iekšJietu
ministrim:

Uz kāda likumīga pamata iekšlietu ministris ir licis poli-
tiskās pārvaMes ierēdņiem un policijai, izdarot kratīšanas arod-biedrību telpas, sist tur atrodošos strādniekus?»

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Balodim no strādnieku un
zemnieku frakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mums ir ļoti bagāta vēsture, lieli piedzīvojumi unloti bagātīgi materiāli par represijām, ko visus šos
gadus valdītajā buržuāzija ir vērsusi pret arodbie-
drībām, pret strādnieku organizācijām (starpsau-
cieni pa labi), bet tādus paņēmienus, kādus lieto pē-

5*
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dejā laikā pret strādniekiem, pret arodbiedrībām,
agrāk mēs neredzējām. Ja agrāk arodbiedrības kra-
tīja — tās kratīja ļoti bieži —, tad kratīšana bija
daudz maz cilvēcīga: vienkārši izkratīja, pie kam,
ja atrada kaut ko tādu, ko varēja paņemt līdz, to
paņēma.

Pēdējā laikā mēs redzam pavisam kaut ko cifu.
Šī gada 17. un 22. janvārī izkratīta Latvijas arod-
biedrību savienība un tanī ietilpstošo arodbiedrību
telpas. Sdfnī kratīšanā policija nenogāja vēl
līdz tam stāvoklim, kā 25. janvārī. Š. g. 25. jan-
vārī arodbiedrību savienības telpās ķokstrādnieku

»
arodbiedrības sieviešu sekcija sarīkoja biedru va-
karu. Bija paredzēts priekšlasījums par rakstnieka
Leona Paegles darbiem, par viņa biogrāfiju. Puilk-

t

sten 9 vakarā izrīkojuma telpās ieradās 6 politiskās
policijas ierēdņi un 5 policisti. Visi vakara apmeklē-
tāji tika sadzīti divās atsevišķās telpās, kur visus
pēc kārtas izkratīja, pierakstīja dokumentus u. t. t.
Bet tas vēl tas mazākais: vēlāk, kratīšanām turpi-
noties, atsevišķi biedri —? vakara apmeklētāji tika
sisti. Tā piemēram, policija sita 16 gadu veco jau-

I

mieti Robertu Austriņu, kurš dzīvo Zvaigžņu ielā 4,
dz. 4. Tāpat kāds politiskās pārvaldes ierēdnis
piekāvakādu Raeenu no Bruņinieku ielas 115. Pēc
tam viņus abus policisti grūstīdami un spārdīdami
noveda apakšā policijas iecirknī. Kad dokumenti bi-

Ija
izkontrolēti un pierakstīti, visus sadzina vienās

telpās, un nu sākās arodbiedrības skapju kratīšana.
Ja agrāk katru reizi pie kratīšanas pielaida arī arod-
biedrības pārstāvjus, tad šoreiz pie galda un skapju
kratīšanas neviens netika laists klāt. Absolūti ne-
viens cilvēks netika laists klāt, kad sāka pārmeklēt
skapjus. To nepieļāva arī uz pieprasījumu. Ar
strupu atbildi to vienkārši noraidīja. Vēlāk, kad
arodbiedrības skapji bija izkratīti, pēc kārtas visiem
cilvēkiem, kas atradās tanīs telpās, lika pa-
rakstīties — lika parakstīt dlf kā kratīšanas
protokolu, nemaz to nenolasot, nemaz neļaujot
nevienam pārliecināties, vai patiešām tur nav

I

uzrakstīts kas aplams, neļaujot pārliecināties, vai
protokolā ir ierakstīts, ka kas atrasts, vai nē. Un tā
protokols tika parakstīts kādas trīs reizes. Pēc tam,
kad protokols bija parakstīts, atkal iesāka
kratīšanu, atkal kaut ko pierakstīja klāt un atkal
lika parakstīt protokolu. Beidzot, kad visa kratī-
šana beidzās, visi tie, kas netika arestēti, tika iz-
dzīti ārā, bet pārējos, kādus 25, noveda uz iecirkni.
Telpās atstāja tikai vienu cilvēku, kuram bija jāaiz-
slēdz durvis. Kad visi bija telpas atstājuši un bija

»
palicis tikai šis viens durvju noslēdzējs, vēl pienesa
kādu paku un lika viņam priekšā parakstīties, ka tā
atrasta arodbiedrības telpās. Kad tas to neparak-

>

stīja, motivēdams ar to, ka viņš nav redzējis, vai tā
paka atradusies arodbiedrības telpās, vai nē, un kad
viņš norādīja, ka kratīšana jau beigusies, viņu pa-
ņēma līdz uz politisko pārvaldi.

Tanī pašā laikā, 25. janvārī, notika kratīšanas
arī tirdzniecības un rūpniecības un sabiedrisko ie-
stāžu darbinieku arodbiedrības telpās, Mlerķeļa ie-
lā Nr. 1. Tur pašreiz bija noticis dramatiskās sekci-
jas mēģinājums, kad ieradās policija ar politiskās
pārvaldes aģentiem. Vispirms uzprasīja dokumen-
tus. Tiem, kam dokumenti bija palikuši virsdrēbēs
garderobē, neļāva tos paņemt, un viņus kā tādus,
kam nav dokumentu klāt, skaitā 25 cilvēkus, arestē-
ja un nogādāja iecirknī.

Līdzīgas kratīšanas tai pašā laikā notika arī ci-

L

tās vietās, piemēram žīdu klubā, Peldu ielā, kur are-
stēja 10 cilvēkus. Kratīšanas notika tai laikā ne
tikai Rīgā, bet arī oitās pilsētās, kur bija strādnieku
arodbiedrības.

Liepājā kratīšanas notiek sistemātiski katru
sestdienu. Ierodas politiskās pārvaldes ierēdņi ar po-
liciju un visus, tos, kas atrodas tanīs telpas, izkrata,
pieraksta dokumentus un paņem līdz tos, kas iepatī-
kas, uz politisko pārvaldi. Ir bijis pattads gadī-
jums. Kratot arodbiedrības telpas Liepājā, atrasts
sienas plakāts, uz kura rakstīts, ka tad un tad notiks
biedru vakars. Tas uzskatīts par ārkārtīgu pārkā-
pumu: visi arodbiedrības biedri, kas atradušies tel-
pās, nostādīti rindā, visiem apskatītas rokas, pēc
kam tas, kas bija plakātu zīmējis, aizvests uz poli-
tisko pārvaldi.

Ventspilī ir tādas pat parādības. Tur kādā bie-
dru vakarā ieradās politiskās pārvaldes ierēdņi ar
policiju un aizliedza daļu no vakara programmas.

Visinteresantākais gadījums notika_ Daugavpilī.
Tur 10. janvārī, pīkst. 9 vakarā ieradās politiskas
pārvaldes ierēdņi ar policiju arodbiedrības telpās,
kad tur notika dzirnavu strādnieku sekcijas sapul-
ce, kurā tika pārrunāts strādnieku stāvoklis darba
vietās. Interesanti, ka policija ar politiskās pārval-
des ierēdņiem ieradās šinī sapulcē uz dzirnavnieku
pieprasījumu, nemaz nedabūjot attiecīgu orderi. Vis-
pār ir pieņemts un ir likums, ka policija nevar iera-
sties kratīt kādas telpas bez attiecīga ordera, bet
Daugavpilī tas notiek citādi — tur policija ierodas
sapulcē bez ordera, vienkārši uz dzirnavnieku pie-
prasījumu, lai to izjauktu, lai strādnieki nevarētu
sarunāties, nevarētu uzstādīt dzirnavniekiem savas
prasības. Ka policija sapulcē ieradusies uz dzirnav-
nieku pieprasījumu, to apstiprina ebreju pilsoniskais
laikraksts «Frūhmorgen». Neskatoties uz to, strād-
nieki uzstādīja uzņēmējiem savas_ prasības un uz-
sāka streiku. Kamēr streiks vilkās, no 10. līdz 20.
janvārim, policistu grupas ieradās katru dienu arod-
biedrības telpās 3 vai 4 reizes diena unl kontrolēja,
vai nenotiek arodbiedrības dzirnavnieku sekcijas
strādnieku sapulce. 30. janvārī policija ar politi-
skās pārvaldes ierēdņiem ieradās arodbiedrības tej-
pās un kratīja tās 4 stundas, bet neka kompromitē-
jošanevarēja atrast. Policija paņēma līdz arodbie-
drības biedru sarakstu un «Kreisās Frontes» 3. un
4. numuru, kas nav konfiscēti. Jāpiezīmē, ka pā-
rējās kratīšanās Rīgā visur atņemti arodbiedrību
biedru saraksti, paņemtas protokolu grāmatas un vi-
sa sarakstīšanās starp arodbiedrībām.

Ja mēs kaut cik atceramies policijas represijas
pret arodbiedrībām 1928. gadā, tad mums jāatzīst,
ka pašreizējais iekšlietu ministris ar saviem ierēd-
ņiem atkal gatavo noteiktu uzbrukumu strādnieku
organizācijām, gatavo strādnieku organizāciju grau-
šanu. Runājot par šo terroru, mums te tomēr nav
iemesla runāt, vai tas ir likumīgi, vai nelikumīgi,
jo visiem taču zināms, ka likumība attiecībā uz
strādniekiem nekad nav ievērota. Lieki būtu par
to runāt un apelflēt pie buržuāziskās demokrātijas
likumiem. Te valda vienkārša policijas patvaļa un
terrors, pat ļoti rafinēts terrors. Katrā kratīšanā
šo terroru lieto vissmalkākā veidā, katrreiz izgud-
ro kādu jaunu paņēmienu, kā morāliski un fiziski
spīdzināt apcietinātos, kas atradušies arodbiedrības
telpās. Katram no viņiem piedraud: lai mēs jūs ot-
reiz šeit vairs neatrastu — ja mēs jūs vēlreiz pie-
ķersim, tad iesālīsim jūs uz visiem laikiem. — Tā-
pat tiek uzņemtas viņu darba adreses. Lai gan at-
ļauts tas nav, tās vienmēr tiek pierakstītas un at-
tiecīgiem uzņēmējiem tiek paziņots, lai viņi šos
strādniekus atlaiž.

Bet galvenā kārtā mūs interesē viena lieta. Ja
agrāk policija ievēroja tikai iekšlietu ministra aiz-
rādījumus, tad tagad redzam ko citu: policija klausa
nevien iekšlietu ministri, tā klausa tagad katru uz-
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ņemeju, katru uzņēmēju grupu. Ja agrāk tiem pa-
šiem uzņēmējiem deļ represijām u. c. bija jāgriežas
ar attiecīgiem pieprasījumiem pie iekšlietu ministra,
tad tagad uzņēmēji paši griežas tieši pie policijas.
Nav viņiem nemaz vairs jāgriežas pie iekšlietu mi-
nistra vai citas kādas iestādes; tie griežas vienkārši
pie policijas, un policija viņiem klausa. To mēs vis-
spilgtāk redzam Daugavpilī.

Bet šis nav viens tāds atsevišķs gadījums, un
šī nav pārejoša parādība. Tā ir vesela sistēma.
Vispirms nak uzbrukums strādnieku organizēšanās
tiesībām, uzbrukums politiskā laukā, kam seko uz-
brukums saimnieciskā laukā. Mēs tagad katru
dienu dzirdam un piedzīvojam, ka uzņēmumos tiek
atlaisti strādnieki;_pec tam, kad viņi ir atlaisti, tos
pieņem atkal darba, bet par pazeminātu algu. Tādi
gadījumi nav saskaitāmi. Tāpat nesaskaitāmi ir
algu neizmaksāšanas gadījumi. Ir ļoti daudz gadī-
jumu, kur strādniekiem dienām, pat nedēļām jāstrei-
ko tadeļ, ka viņiem neizmaksā algu, un Tautas lab-
klājības ministrija bija pat spiesta nodibināt pie
darba inspektoriem tādu it kā kaktu advokatūru —
ka viņi paši saka, — lai strādniekiem dotu iespēju
sākt tiesas ceļu. Tautas labklājībasministrija ir no-
dibinājusi juridisku biroju, kas sastāda sūdzības
rakstus tiesām. Ja ieskatāmies šī biroja materiālos,
tad redzam, ka visas sūdzības, kas sastādītas šinī
juridiska birojā 8 mēnešu laikā — apmēram kādas
1300 sūdzības —-, ir sastādītas par strādniekiem ne-
izmaksātām algām. Tas dod mums ļoti skaidru ainu
par to politiku, kāda pašreiz tiek attīstīta, un kāda,
bez šaubām, arī turmāk tiks lietota vēl pastiprinātā
kārta pretstradniekiem. Policija no savas puses ne-
atļauj strādniekiem sapulcēties, neatļauj strādnie-
kiem organizēties, lai viņi organizētā veidā varētu
uzstādīt savas prasības un izcīnīt savas tiesības,
tiesības saņemt to algu, ko viņi nopelnījuši, lai vi-
ņiem nebūtu jāiet ubagot, lai nebūtu jāiet zagt un
noziegties pret šo pašu valsts iekārtu. Tāpēc mēs
iesniedzam šo jautājumu iekšlietu ministra kun-
gam, lai viņš mums skaidri atbildētu, uz kāda li-
kumīga pamata iekšlietu ministris ir licis politiskās
pārvaldes aģentiem', izkratot arodbiedrības telpas,
sist tur atrodošos strādniekus.

Priekšsēdētājs _ P._Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs talak parasta kartība.

Lūdzu nolasīt trešo jautājumu iekšlietu mini-
strim.

Sekretārs J. Breikšs:
«Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu iekš-

lietu ministrim:
Ar ko feskaidrojams tas, ka tiek pastāvīgi izdarīta pasu

kontrole strādnieku izrīkojumos un sapu/.cēs, dzenot pie tam
desmitiem apmeklētāju uz policijas iecirkņiem un politisko pār-
valdi un tur stundām un dienām ilgi tos vārdzinot un atraujot
no darba?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šī jautājuma moti-
vēšanai vārds deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Iekšlietu ministrijas terrors pēdējā laukā ir pieau-
dzis tik plašos apmēros, ka to nevar apskatīt vienā
jautājumā, un mūsu frakcijai gandrīz ik nedēļas
jāiesniedz iekšlietu ministrim vairāki jautājumi.

Māns frakcijas biedrs runāja par to Iekšlietu
ministrijas terrora daļu, kas parādās arodbiedrību
telpās pret arodbiedrību biedriem arodbiedrību telpu
iekšienē, pret tiem, kas apmeklē arodbiedrības. Es
runāšu par to Iekšlietu ministrijas terrora daļu, kas
parādās ārpus arodbiedrību telpām, kas notiek arod-
biedrību sarīkotās sapulcēs un izrīkojumos pret šo
izrīkojumu un sapulču apmeklētājiem, ne tik vien
pret arodbiedrību biedriem, bet pret visiem tiem

strādniekiem un tam masām, kas apmeklē arodbie-
drību sapulces.

Vispirms Jau daudzkārt gan Rīgā, gan citās
provinces pilsētās, arodbiedrību pieteiktie izrīkojumi
tiek noliegti. Tāpat tiek strīpoti veseli gabali no
programmas, kas pieteikta šiem izrīkojumiem. Iekš-
lietu ministrija šinī ziņā rīkojas ar ārkārtīgi savādu
loģiku. Tā, piemēram, noliedz teātra uzvedumus,
kas jau vairāk gadu Latvijā uzvesti un ko pats iekš-
lietu ministris daudzreiz atļāvis uzvest, prefektūras
nosūta katru izrādes pieteikumu un teātra gabalu
iekšlietu ministrim. Tā iznāk, ka iekšlietu ministris
noliedz tādus gabalus, ko agrāk viņš atļāvis. Te
mes skaidri redzam, ka tas, kas vēl gadu atpakaļ
bijis atļauts, tagad uzreiz jaukļuvis par noliedzamu.
Mēs redzam, kai terrors pret arodbiedrību izrīkoju-
miem ir pieņēmies un tās brīvības, kas paredzētas
konstitūcijā un likumos, ar administratīvās patvaļas
palīdzību tiek vēl vairāk sašaurinātas.

Šinī jautājumā mēs gribam runāt speciāli par
vienu terrora paņēmienu, par vienu tādu admini-
stratīvās patvaļas veidu, ar kuru tiek iznīcināta sa-
pulču brīvība. Runāšu konkrēti par diviem notiku-
miem, kuriem es biju aculiecinieks 19. janvārī.

Liepājas transportnieku arodbiedrība bija pie-
teikusi izrīkojumu. Šo izrīkojumu, kā par brīnumu,
'Iekšlietu ministrija bija atļāvusi, un tas bija pulcinā-
jis pilnu zāli apmeklētāju. Pēc tam, kad izrīkojums
bija beidzies, pie kam tur nebija notikuši nekādi
starpgadījumi, nekādas sadursmes, nekādi, tā sau-
camie, kārtības_ traucējumi, tomēr klātesošie polici-
jas un politiskās pārvaldes ierēdņi pēc izrīkojuma
slēgšanas paziņoja visiem klātesošiem apmeklētā-
jiem, ka notiks pasu kontrole un personu pārbaude.
Un šos sapulces apmeklētājus — apmēram 700 cil-
vēku — noturēja zālē kādu stundu ilgi, kamēr visus
izlaida oaur policijas un politiskāspārvaldes ierēdņu
«siroju». Tos cilvēkus, kam nebija līdz pases, aiz-
turēja. Te jāatzīmē, ka pases nav līdz izrīkojumos
pa lielākai daļai sievietēm, galvenam kārtām, vecā-
kām sievietēm. Tā tad šinī gadījumā Iekšlietu mi-
nistrijas terrors vērsās tieši pret vismazāk aizsar-
gātām vecākām sievietēm. Arī šinī gadījumā aiz-
turēja apmēram 50 cilvēku, kam nebija klāt pases,
pa lielākai daļai sievietes,. Viņus noturēja kādu
pusstundu izrīkojuma zālē — kino «Rojala» telpās,
un pēc tam, kā kādus noziedzniekus, policijas patru-
ļas apsardzībā dzina pa ielām uz iecirkni. Iecirknī
šos cilvēkus atkal noturēja vairāk stundu, dažādi
kverkšķināja un pārbaudīja, pēc kam beidzot atlaida
mājas.

Līdzīgu notikumu redzēju šinīs pašās kino «Ro-
jala» telpās vakarā, kad tirdzniecības un sabiedrisko
iestāžu darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļa bija
sarīkojusi ebreju strādnieku izrīkojumu. Izrīkojumā
tapat_ nebija nekādu starpgadījumu, ne kārtības
traucējumu. Beigās tomēr policijas ierēdņi aizturēja
izrīkojuma apmeklētājus, tādā pat kārtā kontrolē-
jot pases. Atkal aizturēja vairāk desmitas personu,
kas bija apmeklējušas šo izrīkojumu, noturēja ap
stundu un pec tam stiepa pa ielām uz policijas ie-
cirkni.

Iekšlietu ministrija ir ķērusies pie šīpaņēmiena,
lai traucētu_ revolucionāro strādnieku kustību, lai at-
baidītu strādniekus no mūsu sarīkotiem izrīkoju-
miem. Skaidrs, ka pasu kontrolēšanas nolūks
ir viens: — terrorizēt mūsu izrīkojumu apmeklētā-
jus. Ja Iekšlietu ministrija_ tādā veidā pārkāps sa-
pulču brīvību, ja tādā veidā terrorizēs mūsu izrīko-
jumu apmeklētājus, tad arī revolucionāriem strād-
niekiem būs jādomā un jārunā par metodēm un II-



139 L<at vijas Repubdikas III Saeimas V sesijas 5. sēde 1930. g a dia. 7. februāri 140

dzekļiem cīņiaii pret šādu terroru. Tāpēc te no Saei-
mas katedras mēs uzaicinām visus mūsu ierīkojumu
apmeklētājus un visus strādniekus tanīs gadījumos,
kad vienai daļai-apmeklētāju šādā policejiski — huli-
gāniskā kārtā uzbrūk un viņus pratina, vadā uz ie-
cirkņiem pasu kontrolei, pasu kontrolei pretoties!
Mēs uzaicināmi solidarizēties ar šiem terrorizēja-
mieim visus mūsu /izrīkojumu apmeklētājus uin uzai-
cinām neuzrādīt dokumentus izrīkojumos, bet iet vi-
siem līdz uz iecirkni! Lai tad galu galā arī mūsu,
tā sauktā «demokrātiskā sabiedrība» redz šos vai-
rāk simtu cilvēku ielu gājienus policijas apsardzībā
uz iecirkni! Lai tad šī «demokrātiskā sabiedrība»
redz savas demokrātijas policejisko izpausmi. Jūs
mūs spiežat ķerties pie šādiem pretsoļiem. (Starp-
saucieni; troksnis.) Mēs uzaicinām strādniekus tādā
veidā aizsargāt savas tiesības un solidarizēties ar
terrorizētiem. (A. Biodnieka starpsauciens.)

Jūs, Biodnieka kungs, gan saņemat instrukcijas
no Vakareiropas kapitālistiem. Mums šādas instruk-
cijas nav vajadzīigas. Mēs stāvam par strādnieku
šķiras interesēm. Mēs uzstājamies par strādnieku
neciešamo stāvokli. — pret tiem, kas viņus apspiež
un ekspluatē. To dara arī jūsu sīkgruntnieku par-
tija, kas tāpat nodarbojas ar darba laužu ekspluatē-
šanu un terrorizēšanu. Šis strādnieku stāvoklis un
griba aizstāvēt strādnieku tiesības mums ir visla-
bākā instrukcija. (Starpsaucieni.)

Te mūs neinteresē tikdaudz arī šie jūsu blakus
jautājumi, neinteresē jūsu jautājums par instrukci-
jām. Mūs te interesē viens jautājums par Iekšlietu
ministriju. Mūs interesē, vai iekšlietu ministris tur-
pinās šādu strādnieku izrīkojumu terrorizēšanu, vai
viņš turpinās šādu sapulču brīvības pārkāpšanu, vai
viņš attaisnos šādu savu ierēdņu rīcību. Ja mēs
dzirdēsim no iekšlietu ministra tādu atbildi, kādu
viņš parasti dod, attaisnodams šo terroru un politi-
skās pārvaldes lietotās metodes, tad mēs uzaicinā-
sim mūsu vēlētājus un mūsu izrīkojumu apmeklētā-
jus 'izlietot attiecīgas pretmetodes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ari šo jautājumu
virzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli. — Lūdzu no-
lasīt pēdējo jautājumu iekšlietu ministrim.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu iekšlietu
ministrim.

Vai ministris varētu paskaidrot, kādiem nolūkiem viinš licis
ipoiītiskai pārvaMei un policijai izdarīt pastāvīgas kratīšanas
strādnieku arodbiedrībās un paņemt šo biedrību biedru sa-
rakstus?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicena/m šī jautājuma motīvēšanaiii.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Runājot par uzbrukumiem strādniekiem un viņu or-
ganizācijām, mums rodas jautājums par nolūku, kā-
dēļ šie uzbrukumi notiek, kādēļ tiek lietotas šādas
metodes: terrora metode, kratīšanu metode, doku-
mentu kontroles metode u. t. t.

Runājot par šo nolūku, interesanti ir drusku pa-
skatīties atpakaļ, kāds agrāk šī paša tagadējā iekš-
letiu ministra laikā un Juraševska laikā ir bijis ter-
rors, kāds nolūks tam bijis un kas sasniegts.

1928. gadā, kad sociāldemokrāti 25. maija sē-
dē iesniedza savu «slaveno» interpolāciju iekšlietu
ministrim Laimiņam par strādnieku vajāšanu, no
Saeimas katedras bija iespējams šo vajāšanu attai-
snot ar gluži interesantiem motīviem, proti: sociāl-
demokrāti taču paši ar savu politiku esot uzrādījuši,
kas esot maskavieši un kommūnisti, un tie, lūk, esot
kreisās arodbiedrības un to biedri. Iekšlietu mi-
nistris toreiz tā arī atbildēja, ka interpellācijas ie-

sniedzēji paši esot to apstiprinājuši. Tāda bija lie-
tas loģiskā gaita. Tā tad politiskais stāvoklis bija
tāds, ka Iekšlietu ministrija varēja terrorizēt strād-
niekus, jo viņa juta, ka ari interpellācija viņai ir aiz-
mugure, kas attaisno viņas rīcību; pati sociālde-
mokrātu interpellācija bija loģisks policijas un Iekš-
lietu ministrijas rīcības attaisnojums.

Tik tālu politiskais stāvoklis bija /nonācis 1928.
gadā. Pēc tam, protams, bija viegla sagatavot ar
kratīšanām, ar pastāvīgiem arestiem Rīgas arod-
biedrību centrālbiroja slēgšanu un visu viņājeejošo
arodbiedrību un strādnieku organizāciju slēgšanu.
1928. gada 1. jūnijā notika lielas kratīšanas: tika
arestēts Rīgas arodbiedrību centrālbiroja darbvedis,
valdes locekļi, prezidijs — ar vārdu sakot, tika are-
stēts viss centrālbirojs.

Toreiz preteīņā kreisā strādniecība aicināja arī
sociāldemokrātus, bet sociāldemokrāti atteicās no
no tā. Viņi gan tad sāka runāt par ģenerālstreiku,
bet kad strādnieki 22. augustā izgāja uz ielas, tad
sociāldemokrāti šo streiku nodeva. Lūk — nākošā
politiskā platforma šim terroram.

Tā Latvijā attīstījās terrors pret strādniecību.
Tagad, kad jautājam iekšlietu ministram par pa-

stāvīgām sistemātiskām strādnieku organizāciju kra-
tīšanām, par strādnieku arodbiedrību biedru sarak-
stu atņemšanu, mēs redzam atkal to pašu stāvokli,
redzam, ka atkal sagatavo uzbrukumu visāmstrād-
nielku biedrībām, visām strādnieku organizācijām,,
sagatavo uzbrukumu kreisiem strādniekiem, vis-
pār Latvijas strādniekiem. Gājiens, par kuru mums
šodien savos jautājumos jārunā, ir uzbrukuma saga-
tavojums strādniekieim, lai varētu sataustīt, sagrāb-
stīt, sagūt visādus pierādījumus, lai varētu ar savāk-
tiem materiāliem ieiet apgabaltiesā un nolemt, ka
jāslēdz Latvijas arodbiedrību savienība, visas pro- ,
vinces organizācijas, ar vārdu sakot, viss, kam kāds
sakars ar Latvijas arodbiedrību savienību. Mēs re-
dzam, ka tas viss gatavots uz sociāldemokrātu bā-
zes, un to turpina darīt ari tagad, neskatoties uz to,
ka sociāldemokrāti izliekas, ka viņi būtu lieli paš-
reizējās valdības pretinieki, ka viņi atrastos opozī-
cijā. Vasarā viņi pat sasauca ārkārtējas Saeimas
sēdes ar lieliskiem šās valdības gāšanas_ plāniem.
Mēs, redzēdami, ka Iekšlietu ministrijas ierēdņi iekš-
lietu ministra vadībā gatavo izdevīgu situāciju mūsu
organizāciju slēgšanai, esam spiesti vērst visas La-
tvijas strādniecības uzmanību uz šo stāvokli un ai-
cinām Latvijas strādniekus būt gatavus dot noteiktu
atsparu uzbrukumiem. Mēs aicināsļm Latvijas
strādniekus uz politisku streiku, lai varētu atsist uz-
brukumus. Mēs aicināsim Latvijas strādniekus sa-
igatavot ģeneirālstreiiku, ja šie uzbrukumi turpināsies.
(Reti aplausi strādnieku un zemnieku frakcijas sē-
dekļos. — Starpsauciens: «Kas jums klausīs!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības liku ms, 2. lasījums.
Referents E. Rimbenieks. Pārejam uz likuma ap-
spriešanu pa pantiem. Lūdzu nolasīt likumu virs-
rakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētu pašvaldības likums.»

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 vien-
balsīgi pieņemts. ?



_JJ! i^aīiiļil^liaAHii^^ , febrnat,
«Pirmā daļa.»

ņemte?* *° ™rsrtt sildāmu nav? Tas pie-
«Pilsētu pašvaldības tiesības un pienākumi.*

pienene "TiS18 neV,ēl,as? lebildiimu nav? Taspieņemts. ~ Ludzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

- »*sffi?3aāsjffisa£"- -»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. panta vārdu

TJu7aceme?Tl/' **<*nāk nohaisSlSl/ u-
Khe iat0S' i'lr, *»*L Pan*a Pieņemšanu.
oienemK ^

atttar
f- N^- 1. Pants vfefiafefeipieņemts. — Ludzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:

kuUūrSunnār^wSa Pārzina
K

vfea* vietējās saimnieciskās ,Ku.xuraias un pārvaldības lietas, bet it īpaši tai piekrīt:
nSftf. ' arvaJ?it P/sētas kustamu un nekustamu mantu un ka

I)sasSni!4taS &rnieCibU S3Ska«ā a" SSSta? "
par pSasja^jgjr"izbūves p,-ānus»rapeties
smeslEK ™,^retērtībā ie^ias, ceļus un dažādus satik-smes līdzekļus pilsētas robežās, kā arī gādāt par pilsētas ar,«aismoSanu, ūdens apgādāšanu un kanalizāciju;

tuJ^SSSaSSS^'̂ "™ēkiem ' ^iem un
5) apkarot žūpību un netiklību un gādāt par iestādēmkuru mērķis pacelt pilsētas iedzīvotāju tfkumību; '"'

vispāri rfa'rk„C^*"-"n iZgIitī,baS ieStādēm un rfiPgtiesvispari par kultūras veicināšanu;
7) sniegt sociālo apgādību un gādāt par veselības ai7-sardzibu un sanitāro apstākļu uzlabošanu-

vts&1Das alz

dārdzlfnoU^šanufiV°tāiU^^ u"'^'" *«™« ««

stibu f
Sekmēt tirdzniecihas< rūpniecības un kooperācijas attī-

pilsēta^par'iabu"'&īim'ai nodokl"s un nodevas, kas noteikti

novēršanu?^ ™ ^^ apsardzību un rūpēties par bezdarba
112) gādāt par personas un sabiedrības drošību;

iedaivotājiem "^ feridiskas Palīdzības sniegšanu pilsētas

iumJI
gādāuVūsētRs pārziņā esošo sabiedrisku ierīko-jumu, pieminekļu un senatnes at'ieku aizsardzību;

sētu pašva'dīb?m
C
!

tUS pienakumus
'* ar liku™ uzlikti pil-

t ^
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamJersovam.
L. jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;ruma krieviski.)*) \

Jura)
Prie |šsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

P. Juraševskis ^demokrātiskais centrs)- 2panta ievada teikumā ir runa par to, ka pilsētaspasvalldiba parzin visas zināmas lietas. Šāds iztei-ciens likuma, ka pilsētas pašvaldība pārzin «visas»(lietas, patiesībā ir nevēlams. Katrā pilsētā var būttaču ari lietas, kas nepiekrīt pilsētas pašvaldībām,teas pilnīgi pretēja rakstura, vai nu valdības lietasvaiari kādas citas lietas. Man šķiet, ka teikt tā,kapilsētas pašvaldība parzin «visas» vietējās saimnie-ciskas, kulturālas unpārvaldības lietas, ir nevēlami
*aJ- S radrs tik'do,mstarpības starp pilsētu pašval-dībām un valsts iestādēm; tāpēc es lieku priekšā2. panta ievada teikumastrīpot vārdu «visas». Šādsstrīpojums .pašvaldībām nekā ļauna nedarīs, bet tadpants bus daudz pieņemamāks pilsētu pašvaldības
un valsts iestāžu kopdarbībai.

. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamUlpem.
P. Ulpe («sociāldemokrāts): Juraševska kunga

priekšlikums strīpot 2.panta ievadā vārdu «visas» ir

? *) Runas atreferējums nav iesniegts. ~

^H

baikf\fl^~--^aUYSka kmsam tata iroaites, ka vietējas pilsētu pašvaldības sāktu rūpē-
«?n£K

SaVi6m ipi
f nākuimiem. P^T savām lāetfmtik plašos apmēros, ka sabiedriskām un valsts estā-

šk'Stn
U
no r

irS k ° darīt ^aSevste faīSs manskiet, kano ta nu gan nevajadzētu baidīties! Jo la-bāk pilsētu pašvaldības izpildīs savus pašvaldībasPienākumus, jo tas būs labāk. No šī vārdiņa «visas!
te tart ;f^'~°'P^ētupašva dī-bas iestāžu darbība iespējami vairāk jāierobežo.

2 panta apakšpunktos ir runa par pilsētu paš-valdības iestāžu galveuiem pienākumiem Starp ci-tu 2. panta 12. punktā ir runa par to, ka pašvald -ba gada par personas un sabiedrības drošību ToPilsētas pašvaldība var darīt tikai tad
ak™?" arī K dl«s i^pēju gādāt par savuPilsoņu un sabiedrības drošfbu. Citādi šispunkts, paāfcs karājoties gaisā. Ja pilsētas pašvaldībaneko nevar teikt policijas lietās, ja viņai nav nekādaJidzrunasana, izņemot tos gadījumus, kad jafidā
ffifflnŽT* *' -Jāapkurî ™ Jāapgaismo, ia
n,^ £-aUdz

- la?- Vletējai Pašvaldībai runāt līdzpar vietējiem jautājumiem, tad, bez šaubām, pilsētainav nekādas iespējas realizēt šo viņai it kā dSot £
f, vi?n, .persTas un sabiedrības drošību, kas
Es ^ihk?+Jwļīķiem pašvaldības uzdevumiem.
SLfh? -hlPllIsetu P^valdībām būtu jādodtieszbos runāt līdz arī par policijas darbinieku pie-
pSdīhfP -°MdStU SaStāVa izvēli Ja reiz P^tupašvaldībām jārūpējaspar vietējo iedzīvotāju drošī-bu ka tas minēts 2. panta 12. punktā, tad pilsētāmkatra ziņa būtu jādod tiesības arī runāt līdz un no"

S«a-l?10 POlicijU - Pilsētas Pašvaldībai tačuvisvairāk redzams tas, kas nepieciešams kārtībasuzturēšanaipilsētā. Ja jau nu pilsētu pašvaldībāmuzhek ari materiālus pienākumus - gādāt par poli-
S nr! ?' apkurināšanu un apgaismošanu,kas prasa diezgan lielus izdevumus, tad, bez šau-bām, pilsētu pašvaldībām jādod arī tiesības, noteicotpolicijas darbinieku -sastāvu. Tādēļ lieku priekšā 12.punktu papildināt ar šādiem vārdiem: «un pārzinātpoli,c.iju, _ saskaņā ar attiecīgiem likumiem». Tādātormulejuma arī pilsoņu kungiem nav ko baidītiesno sada priekšlikuma, jo attiecīgos likumos varēsnoteikt tas tiesības un pienākumus, kādi piekrīt pil-sētu pašvaldībām šinī ļoti svarīgā jautājumā. ,Dzī-
ILLVPieraidl^!fl'ka loti bieži tanī' Pienākumos, kaspilsētām jāizpilda, pofcijas darbinieku sastāvs ir bi-3Ri _tads, kas absolūti nav rēķinājies ar pilsētas pra-sībām un pat ir strādājis tām pretim. Piemēram ta-nī paša žūpības apkarošanas lietā pilsētas loti biežigrib enerģiski cīnīties, bet policijas sastāvs ir tādska nekas nav panākams. Protams, ka policijai būtujārēķināsar pilsētas norādījumiem, bet viņa to ne-var, jo tai puma kārta jāklausa savai priekšniecībaile, protams, zemākie policisti nav vainojami. Pa-stāvoša kārtība ir tāda, ka no šī svarīgā pienākuma—• bdzrunat policijas jautājumos pilsēta ir galīgi at-biiditanost Šis priekšlikums, (ko iesniedzu savastraucošas vanda, turpmāk šo nenonmālību novērsts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam ,
Sīmanim.

i-!\^im ?' (vāou-baltiešu partija; runā vā-ciski): ) Mani kungi! Mums priekšā esošais ?pants acim_ redzami pierāda, cik tālu no katras tie-siskas sistemātikas stāv izstrādātais projekts parPilsētu pašvaldību. Kādas puMisiki-tiesiskas vienībasdarbalauka noteikšanasavos pamatos prasa norobe-žošanos no konkurējošiem darbalaukiem, visvairāk
*) Runātāja atreferējums .
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no valsts, bet arī pārējās — teiksim — privātās dar-
bības. Tādu norobežošanos var sasniegt vienīgi tad,
jašos uzdevumus pēc zināmiem viedokļiem sadala
grupās. Ja ar likumu jānoteic pilsētas pašvaldības
darbs, tad par visām lietām noteikti jāzin, kādus uz-
devumus pilsētu pašvaldībām ir pienākums uzņem-
ties —? kādus tā tad vajadzības gadījumā tās var arī
piespiest pildīt — un kādus pienākumus tās būtu
pilnvarotas uzņemties, neiejaucoties svešāskompe-
tencēs. Pie šīm divām darba grupām — pienāku-
miem un pilnvarojumiem — nāktu klāt vēl trešā, ko
varētu saukt par uzliktiem pienākumiem. Te lieta
grozās ap sevišķiem valsts rīkojumiem, uz kuru
pamata pašvaldība pārņem noteiktas funkcijas, kas
neietilpsit viņas darbalaukā, bet kuru izpildīša-
nai tā atvēl savu aparātu. Šāda pienākumu uz-
likšana var notikt vispār uz likuma pamata, kā tas
pie mums ir noticis, pievelkot pašvaldības valsts
vēlēšanās, bet tā var notikt arī uz kāda līguma
vai vienošanās pamata ar valsti. Bet tādos gadī-
jumos lieta vienmēr ir tāda, ka šie uzdevumi neiz-
aug no pašvaldības vienību mērķiem, bet tie no-
zīmē technisku funkciju pārņemšanu no valsts, kas
neskar pašvaldības būtību.

Mūsu projekts, pēc nelaimīgi izvēlētā krievu
likumdošanas parauga, galīgi nesistemātiski uz-
skaita tās darbības nozares, kādas likumdevējs,
varētu teikt, liek priekšā pašvaldības iestādēm iz-
velieties. Kādus pārpratumus sagādā šāds sistēmas
trūkums, to vislabāk pierāda Ulpes kunga nupat
proponētais priekšlikums — uzņemt 2. panta sarak-
sta policijas funkcijas. Kādām jābūt tādas uzņem-
šanas sekami? Vai tas lai nozīmētu, ka valsts pil-
sētas galīgi atsakās no sava uzdevuma uzturēt kār-
tību valstī un nodod to pilsētu pašvaldībām? Vai
varbūt te domāta kāda papildu pilsētu policija bla-
kus vaists_ policijai? Vai arī te domāts tikai sagā-
dāt likumīgu pamatu kādam, vienā atsevišķā ga-

i

dījuma pieņemamam rīkojumam?
Priekšā esošais projekts ir atsacīšanās no

jebkādas tiesiskas konstrukcijas un turas uz viena
līmeņa ar kaut kādas «dziedāšanas biedrības sta-
tūtiem».

Šāda fakta priekšā vācu frakcijai ir visaugstā-
kā mēra neērts Stāvoklis. Liekas pilnīgi neiespē-
jami ar atsevišķiem labojumiem ievest šinī likumā
tiesisku sistēmu. Vairākumu projekta atdošanai
atpakaļ juridiskai kommisijai pārstrādāšanai mēs
neesam varējuši sadabūt. Patiesībā arī liekas, ka
ir_ nepieciešami izdot paātrinātā kārtā zināmus
pajgrozījumus pastāvošā nepilnīgā likumā. Šādā
stāvoklī mums jāapmierinās ar aizrādījumu uz li-
kuma tiesiskiem trūkumiem un jāizteic cerība, ka
iespējami ātri mums priekšā esošā projekta vietā
izdosies_ radīt, jaunu likumu,_ kas būs pamatots uz
modernam pārvaldes tiesībām. Lai to uzsvērtu,
vācu frakcija balsos pret šo pantu un arī pret pašu
likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku un
zemnieku frakcijas deputātam Balodim.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es gribu runatgalvenā kārtā par 2. panta 11. punk-
tu, kas skan ta: «Gādāt par darba aizsardzību un
rūpēties par bezdarba novēršanu.» Šis pants ir ļoti
vispārīgs — gādāt par darba aizsardzību, bezdarba
novēršanu u. t. t. Mēs redzam:, ka šāds pants dzīvē
neka nedod, tas paliek tikai vispārīgafrāze: pašval-
dībai jāgādā par darbu, darba aizsardzību u. t. t.
Mūsu

^
frakcija liek priekšā 2. panta 11. punktu iz-

teikt šādi: «Jādod visiem pilsētā dzīvojošiem ne-
mantīgiem, iedzīvotājiem ar eksistences minimumu
nodrošināts[darbs(vai pabalstīs Vidējas darba algas

apmērā; jāieved reāla darba aizsardzība, ievedot
pilsētas darbos strādnieku komitejas, gādājot par
strādnieku komiteju nekavējošu ievešanu un nodro-
šināšanu;visos pilsētas territorijā atrodošos darbos
un uzņēmumos pāriet pilsētas uzņēmumos un dar-
bos uz 7 stundu dairba dienu.»

Pašlaik ne tikai pilsētas uzņēmumu strādnieki,
bet vispār strādnieki ir ļoti grūtā stāvoklī. Parto
mēs runājām jau iepriekš. Li< ļoti nepieciešamsrūp-
niecības uzņēmumos strādniekiem nodibināt darba
komitejas, kas cīnītos pret strādnieku nepareizu, ne-
likumīgu atlaišanu no darba, pret atsevišķu uzņēmē-
ju un ierēdņu pārestībām. Latvijā ir spēkā, tā sau-
camais, Kerenska likums. Šis likums atļauj dibināt
strādnieku komitejas. Bet šis likums nekur netiek
ievērots, pat tanīs pašvaldībās', kur galvenā no-
teikšana ir sociāldemokrātiem, nemaz jau nerunājot
par pilsoņiem. Airī tanīs pašvaldībās, kur sociālde-
mokrāti ir vairākumā, šis likums netiek ievērots,
un arī tur galvenā kārtā tāpēc strādnieki! ir padoti
visām tāmnejaušībāmkādām viņi padoti atsevišķos
privātos uzņēmumos. Tāpēc ir beidzamais laiks,
vislielākā nepieciešamība šo likumu sākt pil-
dīt. Ja jau pilsoņi tik ļoti ievēro to otru Kerenska
likumu, kas atļauj valdībai ieslodzīt strādniekus uz
nenoteiktu laiku cietumā, par to, ka viņi prasa dar-
bu un maizi, tad nav nekāda iemesla neievērot ,arī
šo strādnieku likumu par uzņēmumu komitejām.
Pašvaldības likuma 2. pantā tāpēc jāparedz vaja-
dzība sākt pildīt šo likumu, lai strādnieki varētu
dibināt savās darba vietās atsevišķu uzņēmumu
komitejas, kas tad aizstāvētu viņu intereses pret
dažādām pārestībām. Tāpat ir nepieciešami pare-
dzēt, lai pašvaldības rūpētos par darbu ne tik
vien vispārējās frāzēs, bet lai tas būtu viņu pienā-
kums un uzdevums — pirmām kārtām gādāt par
visiem tiem nemantīgiem strādniekiem, kas pali-
kuši bez darba. Vispirms viņiem jādod darbs un—
ar pienācīgu atalgojumu. Tagad mēs redzam pa-
visam ko citu. Mēs redzam, ka tos strādniekus,
kas palikuši bez darba, visādi vēl cenšas izmantot.
To cenšas darīt kā valdība, tā pilsētu pašvaldības,
liekot viņiem strādāt pilnīgi saimniecisku, pilnīgi
ražīgu darbu, bet maksājot viņiem ļoti zemas al-
gas. Tādā kārtā šos strādniekus izmanto nekau-
nīgā kārtā, un taisni šīs iestādes, dodot viņiem gan
produktīvu darbu, bet maksājot par padarīto dar-
bu ļoti mazu atalgojumu. Tāpēc šai pantā jāpa-
redz, ka pašvaldībām vispirmā kārtā jāgādā darbs
un otrām kārtām jāmaksā par šo darbu pietiekošs
atalgojums, lai strādniekiem nebūtu jāmirst badā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Runājot par šī likuma 1 daļas 2. panta
12. apakšpunktu — gādāšanu par personas un sa-
biedrības drošību, man mazliet jāpakavējas pie tā,
ko dara mūsu policija, lai patiešām pilsētu iedzī-
votāji justos droši, lai viņi netiktu piekauti, lai vi-
ņi netiktu novesti kapā. Mēs piedzīvojām 1929.
gadā vairāk gadījumu, kur policisti piekāva cilvē-
kus un iedzina viņusi kapā. Šie gadījumi plašākai
sabiedrībai vēl ir atmiņā. Aizrādīšu tikai vēlreiz,
ka 1929. gadā IV policijas iecirknī tika piekauts
līdz nāvei pilsonis Asņers. Izmeklēšanā pierādī-
jās, ka policisti patiešām bijuši vainīgi, kādēļ arī
tiesa viņus notiesāja. Bez tam ir bijuši' vēl vairāki
gadījumi, kur policisti ir piekāvuši pilsoņus. XI un
XII policijas iecirknī arī tika piekauti pilsoņi, kaut
arī ne līdz nāvei, kā tas bija IV policijas iecirknī.
Arī pagājušā gada 20. janvārī demonstrācijā pie
Tautas nama kāds policists piekāva Saeimas de-
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putatu. Deputāts Eduards Dzelzītis dabūja kāvie-nu no mušu drošības sargiem. Tādas lietas ir no-
tikušas ari citas pilsētās. Piemēram Daugavpilī
1929. gada kāds policists uiz ielas nositis kādu pil-soni. Liepaja _ 1929. gada policijas uzraugs Reima-nīs. iedzinis kādu strādnieku upē, kur tas gandrīzdabūjis galu. Šie fakti, kas runā spilgtu valodu,rada, ka ar mušu drošības sargāšanu viss nav kār-tība. Mes nevaram uzticēties mūsu policijai. Aripilsoņiem, ja runājam par šo jautājumu, vajadzētupiekrist, ka mušu valsts drošība jānodod citai sa-
biedriskai iestādei, kas vairāk rūpētos par pilsoņu
drošību. Šāda iestāde ir pilsētas pašvaldība, kas
jau tagad dod policijai dzīvokļus, malku un nodokļu
veida iekasē no iedzīvotajiem naudas summas po-
licistu algošanai. Pedejā laikā mūsu policisti, kātas šodien jau vairrakkartīgi uzsvērts, ir kļuvušisevišķi centīgi strādnieku piekaušanā, jo kā gan ci-
tādi izskaidrot to, ka neviena Vakareiropas valstī,
nemaz nerunājot par Krieviju, kur policijai — mi-licijai ir cits uzdevums — kartības un drošības uz-
turēšana, ka arī Vakareiropa, kur ir tādas pat bur-
žuāzijas valstis, policistiem nav tādu gumijas sita-
mo, ka mušu policistiem. Kādam gadījumam do-
mātas šīs gumijas pipkas? Vai lai raudzītos uz
kartību un drošību? Laikam gan, lai katrā izdevī-
ga gadījuma piekautu mierīgus iedzīvotājus, betgalvena kārta strādniekus. Šādos apstākļos mums
jāiesniedz priekšlikums un jāsaka, ka mēs neva-
ram atstāt policiju kā līdz šim Iekšlietu ministrijas
pārziņa, bet ka ta jānodod vietējo pašvaldību pār-
ziņa. Mes iesniedzam pie 12. punkta šādu priekšli-
kumu

^
«Pilsētas territorijā esošā policija atrodas

pilnīga pašvalldības_ rīcībā.» Tālāk 15. punktā ir
runa par citu pienākumu izpildīšanu, kas ar liku-
mu_uziikti pilsētu pašvaldībām. Tas nozīmē, kapilsētas pašvaldība nav ta, kas rūpējas par attie-
cīgo (lietu kārtošanu; viņa to dara tikai par tik, par
cik to_ uzliek doimies sēdes.

Tāpēc mēs liekam priekšā 15. punktu strīpot
un pieņemt jaunu 15. punktu, kas skan: «Aizsar-
gāt pilsētas nemantīgos iedzīvotājus pret mantīgo
šķiru saimniecisko un administratīvo tenroru.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Ulpes
kungs grib 2. panta 12. punktu, kas runā par per-
sonas un sabiedrības drošību, radikāli grozīt, gro-
zīt ta,jlai policija turpmāk tiktu nodota pašvaldību
pārziņā. Ulpes kungs gan saka: «Saskaņā ar at-
tiecīgiem likumiem,» — tomēr man liekas, ka te ir
pretruna. Ja saka: «Saskaņā ar attiecīgiem li-
kumiem», tad tas nozīme, ka policijai jāatrodas
Iekšlietu ministrijas pārziņā, jo likums par poli-
cijas iekārtu paredz šādu kārtību. Tā tad Ulpes
kunga priekšlikums būtu jāpārlabo un jāteic nevis
«saskaņā ar attiecīgiem likumiem», bet «pretēji at-
tiecīgiem likumiem». Varbūt, tā varētu teikt, bet
vārds «saskaņā» te nederētu. Ulpes kungs to da-
ra tikai savas partijas vēlēšanu platformas dēļ. Tur
patiesi ir punkts, kas noteic, ka turpmāk visus 3
valsts drošības un varas faktorus vajaga padarīt
darba nespējīgus, un proti tā, ka vispirms policiju
vajag nodot pašvaldībām, pēc tam vajaga aizsar-
gus likvidēt, bet karaspēkā ievest zaldātu pado-
mes. Ja atceramies vēl bijušos pučus, ja atcera-
mies 22. augustu, kad tie ļaudis, kas tagad te sū-
tīja šos 3 runātājus, izgāja uz ielas rīkot apvērsu-
mu, tad mēs zinām jau no piedzīvojumiem, ka šā-
das lietas nemēdz sarīkot kaut kur nomalē, kaut
kur Nīcā vai Rucavā, bet ka tādas lietas vienmēr
rīko galvas pilsētā. Ja tagad policija nebūs pa-

dota Iekšlietu ministrijai, tad prefektam būs jāgrie-
žas pie pilsētas galvas: «Tagad, lūk, pilsētas gal-
vas kungs, ļaudis staigā pa ielām ar ieročiem ro-
kas un rīko apvērsumus. Vai jums nelabpatiksies
stāties tiem pretim?» — Un pilsētas galva atbildēs:
«Ja, tas ir svarīgs jautājums, bet es viens to ne-
ņemos izšķirt — sasauksim valdes sēdi!» Valde
atkal teiks: «Ta ir plaša kustība. Tur vajaga sa-
saukt domes sēdi». — Es gan nezinu, vai tie ļau-
dis tur uz ielas gaidīs, kamēr šiem kungiem lab-
patiks izspriest viņu likteni. Man liekas, ka mūsu
aps_takļoskādos mums pašreiz jādzīvo, par tādām
lietam mes nevaram nopietni runāt, ja gribam sar-
gāt_savu valsti un savu pilsoņu drošību. Tāpēc
pilsētu pašvaldībām ir jārūpējas par savu pilsoņu
drošību un aizsardzību tikai saskaņā ar attiecīgiem
likumiem, ar policijas palīdzību, kas atrodas Iekš-
lietu 'ministrijas pārziņā un ir valsts varas un spēka
izpaudums. Valsts un pilsoņu drošības graušana
ir noderīga tikai tiem ļaudīm, kuri par to ārkār-
tīgi daudz runa, bet pilsonībai, kurai ir dārga
valsts patstāvība un pilsoņu dzīvības, par to nav
jarunata to nevar nopietni _ ņemt. Šī drošība ir
jāsarga uz visnoteiktāko. Tāpēc arī jānoraida Ul-
pes kunga un citu pārlabojumi.

Es negribu apstāties pie deputātu Baloža un
Zilaugotņa priekšlikumiem, kuriem ar to vēl nepie-
tiek,_ kuri grib ievest arī strādnieku padomes un
vispār mušu iekārtu izveidot pēc cita ģīmja un lī-
dzības. Tas laiks ir jau pagājis, tādas padomes
mums; jau ir bijušas, mes zinām, kas tās ir, un tā-
pēc nopietni par to runāt šodien nav iespējams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram.

_K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Vācu frakcijas deputāts Šīmaņa
kungs, runājot par 2. pantu, izteicās, ka pilsētu paš-
valdību pienākumu uzskaitīšana esot pilnīgi neva-
jadzīga, ka šinī pantā esot sajauktas daudz un da-
žādas lietas un šoiemeslu dēļ šis pants viņiem nee-
sot pieņemams. IMian jāsaka, ka tā ir pavisam jau-
na doma, kāda nekad nav atskanējusi apspriežot ci-
tus pašvaldības likumprojektus — ne lauku pašval-
dības likumu, ne arī apriņķu pašvaldības likumu,
kautgan arī šinīs divos likumos ir ievērota zināmu
pienākumu uzskaitīšanas metode. Man liekas, ka
ari Šīmaņa kungs, bez šaubām, būs iepazinies ar
ārzemju _ pilsētu satversmēm. Arī tur katrā
satversme pirmā kārtā ir uzskaitīti visi tie pienā-
kumi, kādi pilsētu pašvaldībām jāveic. Es atminos,
ka šis jautājums tika pārrunāts jau pašvaldības
komiinisija II Saeimas laikā. Jau toreiz pārrunāja,
vai tāda uzskaitīšana būtu vēlama, vai nevēlama,
un visi vienbalsīgi atzina, ka mēs nevaram iztikt
bez uzskaitījuma, jo vajadzīgi vismaz kādi pietu-
ras punkti kādas tiesības un pienākumi pieder pil-
sētu pašvalldibām. Ja tādu pieturas punktu nebūtu,
tad patiešam varētu domāt, ka pilsētu pašvaldībām
pieder viss — visi pienākumi un tiesības un pat
tādas tiesības,, kādas piekrīt valstij. Tas, bez šau-
bām, novestu pie neskaidrības. Tāpēc arī II Sa-
eimas pašvaldības kommisijā atmeta domu, it kā
varētu iztikt bez šāda uzskaitījuma, un šis uz-
skaitījums palika.

Man jāaizrāda, ka šis uzskaitījums ir bijis arī
va!dības_ 1924. gada projektā, šis uzskaitījums ir
arī esoša likuma. Arī tur visi šie pieturas punkti
ir uzskaitīti. Šis uzskaitījums ir arī katrā pašval-
dības likumprojektā. Paceļasjautājums, kāpēc tad
tagad šo uzskaitījumu vajadzētu atmest, kāpēc ta-
gad tas būtu lieks. Te nevar atrast cita pamata, kā
tikai to, ka vācu frakcijai varbūt nepatīk šis iliikuin-
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projekts, jeb viņa ir piespiesta ieņemt negatīvu
stāvokli pret šo likumprojektu un tāpēc viņa rada
iemeslus, kuriem no lietderības un likumības vie-
dokļa nav absolūti nekāda pamata. Tapec es do-
māju, ka 2. pantā, kur ir runa par pilsētu pašvaldī-
bu ienākumiem, jāpieturas pie tās pašas metodes,
pie kādas esam jau turējušies, pieņemot lauku un
apriņķu pašvaldību likumus un pie kādas turas ari
pārējās valstis, šis uzskaitījums jāieved 2. panta.

Pārejot pie panta atsevišķiem punktiem, man
gribētos iebilst dažus vārdus pret to, ko te sacīja
Grantskaļna kungs. Grantskaļna kungs teica, ka
mūsu frakcijas priekšlikums, ko iesniedza depu-
tāts Ulpe, liekot priekšā policiju nodot pašvaldības
rokās. Tas tā nav. Grantskaļna kungs, Jus var-
būt labi atcerēsities tos laikus, kad pašvaldības
komisijā bija strīdus par šo jautājumu. Toreiz
mēs likām priekšā tādu pašu redakciju, jkādu tagad,
t. i. atstāt šinī jautājumāstatus quo. Mes neprasām
neko jaunu, bet prasām tikai, lai jaunajā likuma at-
stātu līdzšinējo stāvokli. Tagadējā likuma 18.
pantā skaidri pateikts, ka policiju pārzina pašval-
dība saskaņā ar pastāvošiem likumiem. Mes ne-
gribam paplašināt tagadējās tiesības, bet tikai pra-
sām, llai 'tagadējā likumā paredzētais stāvoklis pa-
liktu tāds pats arī jaunajā likumā. Jūs baidāties,
ka pašvaldības varētu pārņemt policiju savā pār-
ziņā. Tas taču atkarāsies no likumiem, kas turp-
māk nāks Saeimā apspriešanā. Ja Saeimā_ varētu
būt vairākums, kas tam piekristu, tad būtu cita
lieta, bet jūs taču sakāt, ka Saeimā būs un paliks
pilsonisks vairākums. Tā tad jūsu bailes pilnīgi
atkrīt. (Saucieni pa labi.) Nevajaga atņemt pilsētu
pašvaldībām tiesības, kādas tām jau ir. Jūs gribat
gan uzlikt tām lielus pienākumus, bet negribat dot
tiesības runāt līdzi savu lietu nokārtošanā. No šī
viedokļa mūsu priekšlikums ir pilnīgi pieņemams.

Tālāk gribu teikt pāris vārdu par strādnieku'un
zemnieku frakcijas iesniegumiem. Jāsaka, ka visi
viņu priekšlikumi, izņemot dažus deputāta Zlau-
gotņa-Cukura priekšlikumus, neattiecas uz lietu bū-
tībā. Ja mēs pieturēsimies pie viņu metodes, tad
patiešām šis likumprojekts neieraudzīs dienas gai-
smu. Ja visas sāpīgās lietas sāksim pārrunāt uz-
reiz, tad tālu netiksim. Ja par ko grib runāt, tad
jārunāattiecīgā vietā, laikā, attiecīgā likumprojektā.
Ja visu maisīsim kopā, sabērsim, tā sakot, viena
maisā, tad no likumprojekta nekas neiznāks. Mes
uzaicinām ar sirsnību un lietpratību pieiet šim ļoti
svarīgam likumprojektam, kam tik liela nozīme
pilsētas iedzīvotājiem, un nevis nodarboties ar tā-
dām lietām, kas, pārrunājot šo likumprojektu, var
izsaukt tikai smieklus.

Es lieku priekšā 2. pantu pieņemt ar mūsu ie-
sniegtiem pārlabojumiem 12. apakšpunktā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam.

Referents E. Rimbenieks: Augstais nams! Par
Juraševska kunga priekšlikumu — 2. panta pirmā
rindā strīpot vārdu «visas», jāsaka, ka šāds priekš-
likums kommīisijā mav biijls un tāpēc par to kommi-
sijas vārdā nevaru izteikties.

Par Jeršova iesniegumu: «ārkārtējos gadīju-
mos- patstāvīgi lemt par papildu nodokļa uzlikšanu
kapitālu peļņai, nekustamiem īpašumiem, grezniem
dzīvokļiem' un visiem greznuma priekšmetiem, (kā
luksusautomobiļiem, jachtām,briljantiemu. t. t.), jā-
saka, ka tāds priekšlikums tika pārrunāts ari
kommisijā, bet to noraidīja vienkārši aiz tā iemesla,
ka pantā nav runa par nodokļu noteikšanu vispār,

bet vienīgi par principu — par tiesībām uzlikt li-
kumos paredzētus nodokļus. Tāpēc man kommi-
sijas vārdā jāizsakāspret šo priekšlikumu.

Baloža priekšlikums ir: «jādod visiem pilsētā
dzīvojošiem nemantīgiem iedzīvotājiem ar eksisten-
ces minimumu nodrošināts darbs vai pabalsts vidē-
jās darba algas apmērā; jāizved reāla darba aizsar-
dzība, ievedot pilsētas darbos strādnieku komite-
jas un gādājot par Strādnieku komisiju nekavējošu
ievešanu un nodrošināšanu visos pilsētas terrliltorijā
atrodošos darbos un uzņēmumos; pāriet pilsētas
uzņēmumos un darbos uz 7 stundu darba dienu
strādniekiem.» Te man jāsaka, ka šis priekšlikums
kommisijā nav. pārrunāts, un tāpēc es nevaru to
atbalstīt.

Par deputāta Ulpes priekšlikumu — papildināt
pantu ar vārdiem «pārzināt policiju saskaņā ar
attiecīgiem likumiem», jāsaka, ka tas priekšlikums
ir apspriests un figurēja pat kā atsevišķs variants
agrālkā kommisijas likumprojektā, bet kommisijā
tika noraidīts. Tāpēc man jāizsakāspret to.

Tas pats jāsaka par Zlaugotņa-Gukura priekš-
likumu par policijas pārzināšanu.

Bez tam ir vēl viens jauns papildinājums:
«Lieku priekšā 2. panta 15. punktu strīpot un tanī
vietā likt jaunu 15. punktu: «Aizsargāt pilsētas ne-
mantīgos iedzīvotājus pret mantīgo šķiru saimnie-
cisko un administratīvo terroru.» Man jāizsakās
arī pret šo priekšlikumu kā tādu, kas kommisijā nav
pieņemts.

Vēl es vēlētos atbildēt Šiīimaņa kungam, kurš
uzstājās pret pienākumu uzskaitīšanu, Man Jāaiz-
rāda, ka kommisijā pie šī jautājumair pakavējusies
plašāk un atradusi par vajadzīgu dot norādījumus
pašvaldībām un viņu darbiniekiem par tiem pienā-
kumiem, kādi viņiem jāizpilda.Tāpēc ir pareizi, ka
pienākumi un tiesības ir uzskaitīti. Te jau tika
aizrādīts, ka šādi pienākumi un tiesības_ uzskaitīti
arī pastāvošā likumā, un tie bija uzskaitīti arī val-
dības iesniegtā likumprojektā, kas noderēja par pa-
matu kommisijai, apspriežot šo likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta ie-
sniegti šādi priekšlikumi. Vispirms deputāts P, Ju-
raševskis iesniedzis priekšlikumu:

«2. panta 1. rindiņā strīpot vārdu «visas».»
Referents ziņoja, ka kommisijā tas neesot pār-

runāts. — Tālāk deputāts L. Jeršovs iesniedzis
priekšlikumu:

«I dalās 2, panta 10. punktu papildināt šādi: «Ārkārtējos
gadījumos pastāvīgi lemt par papildu nodokļa uzlikšanu kapi-
tālu pelņai, nekustamiem īpašumiem,, grezniem dzīvokļiem un
visiem greznuma priekšmetiem (kā luksus automobiļiem, jach-
tām', briljantiem u. t. t.).»

Deputāts J. Balodis no strādnieku un zemnieku
frakcijas liek priekšā:

«2. panta 11. punktu izteikt šādi: . «Jādod visiem pilsētā
dzīvojošiem nemantīgiem iedzīvotājiem ar eksistences mini-
mumu nodrošināts darbs vai pabalsts vidējās darba algas ap-
mērā. Jāizved reāla darba aizsardzība, ievedot pilsētas darbos
strādnieku komitejas un gādājot par strādnieku komiteju neka-
vējošu ievešanu un nodrošināšanu visos pilsētas territorija at-
rodošos darbos un uzņēmumos. Pāriet pilsētas uzņēmumos un
darbos uz 7 stundu darba dienu strādniekiem.» —»

Deputāts P. Ulpe iesniedzis šādu priekšlikumu:
«3. -panta 12. punktu papildināt ar vārdiem: «un pārzināt

po'iciju saskaņā ar attiecīgiem likumiem.»
Otru priekšlikumu pie 12. panta, kas neizslēdz

deputāta Ulpes iesniegto pārlabojumu, iesniedzis,
deputāts J. Zlaugotnis-Cukurs:

«2. panta 12. punktu papildināt šādi: «Pi'sētas territorija
esošā policija atrodas pilnīgā pašvaldības rīcībā.» —».

Beidzot deputāts J. Zlaugotais-Cukumsiesniedzis
priekšlikumu: ,
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ktu Jatvietot ar šādu redakciju: «Aizsar-gāt Phsetas nemantīgos iedzīvotājus pret mantīgo šķiru saim-niecisko un administratīvo terroru».»

Likšu šos priekšlikumus uz balsošanu tādā kār-tība, kāda tos nolasīju. Vispirms nāk nobalsošanādeputāta Juraševska priekšlikums—
2. panta 1. rindiņā strīpot vārdu «visas».
Referents nevarēja izsacīties ne par, ne pretto, jo kommisijā tas neesot apspriests. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir par deputāta Juraševska priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošana nāk deputāta Jeršova
priekšlikums —
' 1 dalās 2. panta 10. punktu papildināt šādi: Ārkārtējos ga-dījumos patstāvīgi lemt par papildu nodokļa uzlikšanu kapitālupelņai, nekustamiem īpašumiem, grezniem dzīvokļiem un vi-siem greznuma priekšmetiem (kā luksus automobiļiem, jādī-tām, briljantiem u. t. t.).»

Kommisiljā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Jeršova priekšlikumu pie 10.punkta. Par deputāta Jeršova priekšlikumu nodo-tas tikai 7 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šispriekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk depu-
tāta Baloža priekšlikums —

. I daļas 2. panta 11. punktu izteikt šādi: «Jādod visiem
pi'seta dzīvojošiem nemantīgiem iedzīvotājiem ar eksistences
minimumu nodrošināts darbs vai pabalsts vidējās darba a'gas
apmērā. Jāizved reāla darba aizsardzība, ievedot pilsētas dar-
bos strādnieku komitejas un gādājot par strādnieku komiteju
nekavējošu ievešanu un nodrošināšanu visos pilsētas territo-
rija atrodošos darbos un uzņēmumos. Pāriet pilsētas uzņēmu-
mos un darbos uz 7 stundu darba dienu strādniekiem.»

Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Baloža priekšlikumu. Par
deputāta Baloža priekšlikumu nodotas tikai 7 balsis.
Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums norai-
dīts. Tālāk nāk nobalsošanā deputātu Ulpes un
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumi pie 2. panta 12.
punkta. Deputāts Ulpe liek priekšā

2. panta 12. punktu papildināt ar vārdiem: «un pārzināt
po'iciju saskaņa ar attiecīgiem likumiem».

Deputāts J. Zllaugotnis-Cukurs liek priekšā 2.
panta 12. punktu papildināt ar šādu teikumu:

«Pilsētas territorija esošā policija atrodas pilnīgā paš-
valdības rīcībā.»

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Ulpes
priekšlikumu, pec tam — deputāta Zlaugotņa-Cu-
kurapriekšlilkumu, jotie viens otru neizslēdz. Kom-
misijā abi šie priekšlikumi noraidīti Lieku uz bal-
sošanu deputāta Ulpes priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Ulpes priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 51
balss. Tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumspie 12. punkta. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu no-
dota 31 balss, pret — 53_balsis. Šis priekšlikums-
noraidīts. — Beidzot nak nobalsošanā deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikums —

_ 2. panta 15. punktu pieņemt šādā redakcijā: «Aizsargā
pilsētas nemantīgos iedzīvotājus pret mantīgo šķiru saimnie-
cisko un administratīvo terroru.» ,

Referents izsacījās pret šo jauno redakciju.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Par deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu nodotas tikai 8 bal-
sis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 2. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties

tos, kas ir par ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, ka.s atturas. Tādu nav. Par 2. panta
pieņemšanu pārlabota veidā nodotas 68 balsis, pret
— 12 balsis. 2. pants pārlabotā veidā pieņemts. —Deputāts E. Radziņš iesniedzis paziņojumu par bal-sošanas motīviem:

«Atturējos no balsošanas par deputāta JerSova priekšli-kumu, tālab ka Šis priekšlikums nav ietipināms šinī pantā.»
Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-putātam Radziņam.
E. Radziņšj(sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu

frakcija atturējās no balsošanas par deputāta Jer-
šova priekšlikumu attiecība uz tiesībām ievest da-
žāda veida nodoklus_ ne tālab, ka viņa būtu pret
šim tiesībām pec būtības, bet gan tāpēc, ka šis
priekšlikumsabsolūti nesaistās ar 2. pantu. Pirms
jus nākat šeit ar priekšlikumiem un ar pārmetu-
miem sociāldemokrātiem, varētu prasīt no jums vai-rāk loģiskas izpratnes. (Saucieni: «Oho!» — «Pa-reizi!») Šī panta 10. punktā ir jau pateikts, kapilsētu pašvaldībām piekrīt uzlikt un pārzināt no-
dokļus un nodevas, kas noteikti pilsētai par labu.
Jeršova priekšlikums iesniedizauis tad, kad būs
runa par nodokļiem un nodevām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nolasīt 3.
pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
? «Paplašinot pastāvošos vai uzliekot jaunus pienākumus,
kuri saistīti ar izdevumu palielināšanu, valstij Jādod pilsētupašvaldībām jauni ienākumu avoti.»

'Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens neveļas? 3. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants vienbal-sīgi pieņemts, — Lūdzu nolasīt 4. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētu pašvaldības savu uzdevumu veikšanai var sasaukt

apspriedes, Slēgt līgumus ar ciitam pašvaJdibām un stāties savie-
nībās.

Pilsētu pašvaldību savā starpā, kā arī ar citām pašvaldī-
bām slēgtās savienības reģistrējamas Iekšlietu ministrijā un
bauda juridiskas personas tiesības.

Piezīme. Latvijas pilsētu savienība darbojas uz se-
višķa likuma pamata (Jik. kr. 1926. g. 114).»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 4. panta vārdu
neviens neveļas? 4. pants nāk nobalsošanā. Lū-dzu pacelties tos, kas Ir pret 4. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbal-
sīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsējupašvaldības publisku un sabiedrisku tiesību 'aukā

darbojas ka valsts varas iestādes, bet privāttiesiskā laukā —
ka juridiskas personas. Pastavošo _likumu robežās pilsētu paš-
valdības un to savienības var iegūt un atsavināt kustamu un
nekustamu mantu, slēgt līgumus, izdarīt aizņēmumus, uzņem-ties dažādus pienākumus, uzstāties prasītāja, sūdzētāja un at-
bildētāja lomas tiesas un administratīvās iestādēs uz to pašu
noteikumu pamata, kuri pastāv valsts pārvaldības -lietās.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! 5. pants pašvaldības kommisijai,
bez šaubām, nav izdevies tāds, ka mēs to varētupieņemt bez ierunām. 5. pants nosaka, ka «pilsētupašvaldības publisku un s a b ie dr i s ik u tiesību
lauka darbojas u. t. t.» un «privāttiesiskā laukā
u. t. t.» Vardu sakot, šis pants runā par trim tie-
sību grupām, proti — publiskām tiesībām, sabie-
driskam tiesībām un privātam tiesībām. Līdz šim
tiesību 'teorija izšķīra tikai publiskās tiesības un pri-
vātas tiesības. Kas tas ir pair sabiedriskām tiesī-
bām, kas ta ir par grupu, to jums neviens juristsne-
zinās pateikt. Tiesību teorija līdz šim tādas sa-
biedriskas tiesības nepazina, tur tādu nav. Tāpēc
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ievest šinī likumā tādu jēdzienu, kas nepastāv ne
teorijā, ne arī ir lietots kur citur, ir pilnīgi nevē-
lami, jo tas tikai var radīt neskaidrības, pārskatīša-
nās un nepareizus iztulkojumus. Tas būtu viens.

Tālāk šinī pašā 5. pantā ir teikts: «darbojas ka
valsts varas iestāde»._. Tas atkal neiet, tas ir gluži
nepareizi. Bez šaubām, pašvaldības zināma mēra
izpilda valsts funkcijas, bet ja nu no tā grib izlobīt
tādu domu, ka daļa no suverēnās varas piekrīt arī
pašvaldību iestādēm, tad tas ir ļoti nepareizi. Valsts
vara pieder, lūk, tai iestādei, kas tur rakstīta pie
sienas, šo valsts varu nevar izdalīt. Mes to ne-
varam šķirt un katram iedot pa gabalam. Mes ne-
varam pašvaldības iestādēm, pilsētām, pagastiem ie-
dot katram pa gabalam. Galu galā tad jauari kār-
tībnieks, policists, kas tur stāv uz ielas stūra, pee
šī uzskata būtu valsts varas nesējs. Bez šaubām,
viņš tāds nav. Tāds nav ne kārtībnieks, ne pagasts,
ne pilsētas pašvaldība. Pēdējāstikai izpilda zināmas
valsts funkcijas: un pienākumus, bet to nevar iztej/kt
tādā veidā. Bez tam es nesaprotu, kāpēc mūsu
pilsētu pašvaldības būtu jātitulē par valsts varas
iestādēm, par valsts varas nesējām. Lauku paš-
valdības iestādes — pagastus mēs attiecīga likuma,
kas pastāv jau.no 1922. gada, neesam ta titulējuši.
Tās mēs vienkārši esam apzīmējuši par pubHski-
tiesisikām iestādēm un ne par valsts vairas nesējam,
kādas viņas, bez šaubām, arī nav. Tad nu iznāk
loti dīvaina nesaskaņa, jo iznāk, ka pilsētu pašval-
dības būtu it kā valsts varas nesējas, bet lauku paš-
valdības — pagasti, tādi nav. Aiz visiem šiem
iemesliem es lieku priekšā 5. panta pirmo teikumu
formulēt šādi: «Pilsētu pašvaldības administratīvā
ziņā ir publiski-tiesiskas iestādes, bet privāttiesīiskā
laukā bauda juridiskas personas tiesības.» Ar to,
acīmredzot, ir izteikts viss tas, ko pašvaldības
kommisijā ir gribējusi izteikt. Nekas te nav at-
ņemts nost, bet igain no jūriidiski-teorētiskāviedokļa
pareizi formulēts, ko nevar teikt par 5. panta for-
mulējumu tanī veidā, kādā tas ir mūsu priekšā.

Tālāk šī panta otrais teikums sākas-: «Pastā-
vošo likumu robežās pilsētu pašvaldības» u. t. t.
Vispirms vārdi «pastāvošo likumu robežās» ir gluži
lieki. Saprotams, ka var rīkoties tikai pastāvošo
likumu robežās. Ja šie vārdi ir lieki, tad tie ir ne-
vajadzīgi un jāatmet. Tālāk sacīts: «... pilsētu
pašvaldības un to savienības var iegūt...» u. t'. t.
Par pilsētu savienībām runā 4. pants. Tur teikts,
ka tās ir juridiskas personas, un Latvijas pilsētu sa-
vienība pastāv uz atsevišķu likumu pamata, kam
piešķirtas pat publiskas tiesības. Tā tad visas tie-

»
sības, ko jūs gribat dot pilsētu savienībām, 4. pantā
tām jau ir dotas, un vēlreiz touzsvērt ir lieki un ne-
vajadzīgi; tāpēc es lieku priekšā vārdus «unl savie-
nības» šinī teikumā strīpot.

Tālāk gribu vērst jūsu uzmanību uz nākošo
teikumu 5. pantā: «slēgt līgumus, izdarīt aizņēmu-
mus» u. t. t. «Slēgt līgumus» — tāds jēdziens acīm-
redzot ir par šauru. Pilsētu savienībām jāslēdz ne
tikai līgumi, bet vispār civiltiesiski darījumi. Lī-
gumam ir šaurāka nozīme, ar tiem vien pilsētas
nevar iztikt, bet vajadzīgi arī plašāki — visi ci-
viltiesiski darījumi. Es domāju, ka pret šo korri-
ģējumu arī kreisajam spārnam nevarētu būt nekādu
iebildumu. Es lūdzu pieņemt manis priekšā liktos
pārlabojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man jāpaskai-
dro, ka Berga kunga aizrādījumam pilnā mērā var
pievienoties. (Starpsaucieni pa labi.) Jā, to prasa
loģika! Teikumā «pilsētu pašvaldības publisku un

sabiedrisku tiesību laukā» vārdi «un sabiedrisku»
ir lieki, jo tādas tiesības nav pazīstamas. Tas ir
jauns jēdziens. Mums pazīstamas tikai publiskas
un privāttiesības; tāpēc nekādas citas _ tiesības,
nekādi tiesību surrogāti, kas nav nevienā likumā,
ko neviena tiesa nepazīst, nav paredzamas. 5. pan-
tā vārds «sabiedrisku» jāstrīpo, saturu tas negrozīs.

Tālāk man jāaizrāda, ka Latvijas Senāta ad-
ministratīvais departaments jau 1920. gada 15. jū-
nijā ir nodarbojies ar šo tiesību jautājumu, mēģinā-
dams dēfīnēt pilsētu pašvaldību kā varas orgānu
tiesības. Pilnīgi pareizi savā 1920. gada rīkojuma
Nr. 132 Senāts aizrāda, ka pilsētu pašvaldības, rī-
kodamās savās saimnieciskās lietās,

^
slēdzot dažā-

dus līgumus ar iestādēm vai privātām personām,
nav uzskatāmas par varas orgāniem, bet gan par
privātām juridiskām personām, kas šinī ziņā pado-
tas vispārīgiem noteikumiem par civillikumiem.
Tālāk Senāts ir atzinis, ka pašvaldības, izdodot vis-
pārsaistošus noteikumus, rīkojas kā vietējās, obli-
gātoriskās varas orgāni, ka pašvaldībām piekrīt
vietējās varas orgānu raksturs. Ka viņas ir va 1st s
varas orgāni, tas, bez šaubām, ir nepareizi, un te
vajadzētu būt «vietējās varas orgāni». Mans priekš-
likums: 5. pantā strīpot vārdu «sabiedrisko» un
«pastāvošo likumu robežās» (A. Bergs no vietas:
«Un tos darījumus?») Par tiem man priekšlikuma
nav, bet arī nav iebildumu pēc būtības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E._ Rimbenieks: Deputātu kungi!
Šeit jau tika aizrādīts, ka iesniegumi, ko iesniedza
kā Berga kungs, tā Radziņa kungs, negroza to sa-
turu, kādu kommisijā vēlējusies ielikt likuma panta.
Tāpēc es izteiktos par Berga kunga priekšlikumu.
Otrs — Radziņa kunga priekšlikums ir līdzīgs pir-
majam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 5. panta ie-
sniegti šādi priekšlikumi. Deputāts A. Bergs ie-
sniedzis divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums
skan:

«5. panta pirmo teikumu izteikt šādi: «Pilsētu pašvaldības
administratīvā ziņā ir publisku tiesību iestādes, bet priivāttie-
siskā laukā bauda juridiskas personas tiesības.»

Deputāta Berga otrais priekšlikums:
«5. panta otrā teikumā:1) strīpot vārdus «Pastāvošo li-

kumu robežās»; 2) strīpot vārdus — «un to savienības»; 3)
strīpot vārdus «Jīgumus» un tā vietai likt «darījumus».»

Deputāts Radziņš iesniedzis priekšlikumu, kas
pa daļai sedz deputāta Berga priekšlikumu:

«9. panta pirmā rindiņā strīpot vārdus «un sabiedrisku».
Deputāts Bergs liek priekšā pirmām teikumam

jaunu redakciju, bet deputāts Radziņš iesniedzis
pārlabojumu kommisijas redakcijā. Bez tam depu-
tāts Radziņš liek priekšā:

«5. panta 3. rindiņā strīpot vārdus «pastāvošo likumu ro-
bežās» .»

Tas sakrīt ari deputāta Benga priekšlikuma
pirmo daļu. Nobalsošanas kārtība būs > šāda: vis-
pirms likšu uz balsošanu deputāta Berga pirmo
priekšlikumu — 5. panta pirmo teikumu pieņemt
jauflā redakcijā. Ja to pieņems, atkritīs deputāta
Radziņa priekšlikuma pirmā daļa; ja deputāta
Berga pirmo priekšlikumu noraidīs, vispirms nāks
nobalsošanā deputāta Radziņa priekšlikuma pirmā
daļa; pēc tās — deputāta Berga otrā priekšlikuma
pirmā daļa — strīpot vārdus «pastāvošo likumu ro-
bežās», kas sakrīt ar deputāta Radziņa priekšlikuma
otro daļu; pēc tam nāks nobalsošana deputāta Ber-
ga priekšlikuma otrā daļa — strīpot «un to savienī-
bas» un beidzot — «līgumus» vietā likt «darījumus».
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Lieku" uz balsošanu deputāta Berga pirmo priekš-
likumu —

5. panta_pirmo teikumu izteikt šādi: «Pilsētu pašvaldības
administratīva ziņā ir publisku tiesību iestādes, bet privāttie-
siska lauka bauda juridiskas personas tiesības.»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Berga pirmo priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par Berga pirmo priekšlikumu.
Par deputāta Berga pirmo priekšlikumu nodotas 50
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturēju-
šies 28. 5. panta pirmais teikums pieņemts depu-
tāta Berga priekšā liktā redakcijā. Līdz ar to at-
krīt deputāta Radziņa priekšlikuma pirmā daļa. No-
balsošanā nāk deputāta Berga otrā priekšlikuma
pirmā daļa —

5. panta otrā teikumā strīpot vārdus «Pastāvošo 'likumu
robežās».

Tā sakrīt ar deputāta Radziņa priekšlikuma otro
daļu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Berga priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pirmā daļa vienbalsīgi
pieņemta. — Lieku uz balsošanu deputāta Berga
priekšlikuma otro daļu —

strīpot vārdus «un to savienības».
Referents izsacījās par to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret šīs daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Berga
priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu nodotas 48
balsis, pret tās pieņemšanu nav nodota neviena
balss, atturējušies 23. Tā pieņemta. — Beidzot nāk
nobalsošanā deputāta Berga priekšlikuma treša
daļa —

strīpot vārdu «līgumus» un tā vietā likt «darījumus».
Referents atbalsta to. Lūdzu pacelties tos, kas

ir pret deputāta Berga priekšlikuma trešās daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Trešā
daļa vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk 5.
pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 5. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 5. pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nOlasīt 6. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas pašvaldība, izšķirot savā pārziņā esošās 'lietas,

rīkojas un lemj patstāvīgi.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku .savienība): 6. pants

nosaka, ka izšķirot savā pārziņā esošās lietas pilsē-
tas un pašvaldības lemj un rīkojas patstāvīgi Šāds
izteiciens: «lemj un rīkojas patstāvīgi» var radīt dzī-
vē dažādus nevēlamus pārpratumus. Pats par sevi
saprotams, ne absolūta patstāvība te domāta; to
nav domājusi arī pašvaldības kommisijā — te bija
domāts, ka pašvaldības lemj un rīkojas pastāvošo
likumu robežās. Tāpēc es lieku priekšā 6. panta
beigās strīpot vārdus «un lemj patstāvīgi» un likt
vārdus «rīkojas pastāvošo likumu robežas».

Priekšsēdētājs P„ Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. —
Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka šis
pants, kāds tas te likts priekšā, ir arī vecaja, līdz
šim pastāvošā likumā. Tomēr šo pārlabojumu, ko ir
iesniedzis Grantskaļna kungs

^
pievienot vardus_«un

lemj pastāvošo likumu robežas», pants sava būtība
patiesībā ari neizslēdz, jo ir skaidrs, ka pilsētas
dome, tāpat arī pilsētas valde un visi pārējie or-
gāni savā darbībā nevar iziet no likumības robe-
žām. Kommisijā šis pārlabojums gan nav pārru-

nāts, tāpēc es nevaru izteikties ne par, ne pret to,
bet man liekas, ka skaidrības, labā to varētu arī pie-
ņemt; ja šis pārlabojums būtu bijis iesniegts kommi-
sijā, domāju, tas tur būtu arī pieņemts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Grants-
kalns iesniedzis priekšlikumu:

«6. panta beigās striipot vārdus «un lemj patstāvīgi», liekot
vietā vārdus «pastāvošo likumu robežās».»

Referents izteicās, ka kommisijā _ šis priekšli-
kums neesot pārrunāts, bet ja_ tas būtu iesniegts,
kommisijā laikam būtu to pieņēmusi. Lieku depu-
tāta Grantskaļna priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Grantskaļna priekšlikumu nodotas 45 balsis,
pret — 33 balsis. Priekšlikums pieņemts. — Lieku
uz balsošanu 6. pantu pārlabotā veida. Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanupārlabota
veidā. Tagad Jūdzu pacelties tos,, kas ir par ta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par 6. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā nodotas 42 balsis, pret — 2_9 balsis.
6. pants pārlabotā veidā pieņemts,. — Ludzu no-
lasīt 7. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Uz visiem zemes gabaliem un ēkām, kas pilsētas admini-

stratīvās robežās pieder privātām fiziskām vai juridiskam per-
sonām, šos gabalus un ēkas atsavinot, pilsētai ir pirmpirkšanas
tiesība iegūt tos savām vajadzībām, saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem (lik. kr. 1924. g. 163 un 1926. g. 149).»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Ar šo pantu paš-
valdības kommisijai acīmredzot notikusi pārskatī-
šanās, šis pants grib dot pilsētu pašvaldībām tie-
sības atsavināt nekustamus īpašumus savās robe-
žās, kas jau ir izteikts tanī likumā, uz kuru šis
pants atsaucas, proti — likumu krājuma 1924. gada
Nr. 163. un 1926. gada pārlabojumos: Šinīs Mkuimos
ir runa tikai par nekustamu īpašumu atsavināšanu.
Turpretim 7. panta tekstā Jr runa par «visiem ze-
mes gabaliem un ēkām» Ēkas par tik, par cik tas
nav saistītas ar zemi, ir kustams īpašums

^
Tā tad

šī panta teksts dod pilsētu pašvaldībām lielākas tie-
sības nekā paredzēts tanīs likumos, uz kuriem at-
saucas šis likuma pants. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Nē, kungi, tas nav jauns likums, bet atsaucas nz
veco likumu; un tomēr šis pants dod pilsētu paš-
valdībām lielākas tiesības. Acīmredzot ir notikusi
pārskatīšanās. Pilsētu pašvaldībām ir tiesība at-
savināt tikai nekustamus īpašumus. Citādi tas arī
nevar būt, un man šķiet, ka citādi arī nav domāts.
Ir domāts tā, ka var atsavināt ēkas tikai par tik,
par cik tās saistītas kopā at zemi. Bet ta tas nav
pateikts šinī pantā. Es negribu neko atņemt pil-
sētu pašvaldībām, bet rnumls katrā ziņā šis likuma
pants jāsaskaņoar to likumu, uz kuru tas atsaucas.
Ja nu arī pieņemtu, ka arī ēkas var atsavināt, tad
nav neviena atsevišķa likuma, uz kura pamata va-
rētu atsavināt ēkas kā kustamu mantu. Nav arī
nekur noteikta to atsavināšanas kārtība. Tāpēc es
lieku priekšā šo pantu formulēt — kam, es domāju,
piekritīsitarī jūs — šādi: «Pilsētām to administra-
tīvās robežās pieder pirmpirkšanas tiesības uz pri-
vātām personām piederošiem nekustamiem īpašu-
miem likumā noteiktās robežās». Tālāk seko at-
saukšanās uz tiem pašiem likumiem. Tā to būs
domājusi arī pati kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7. panta
vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds
referentam .
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Referents E. Rimbenieks: Piekrītu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Bergs

iesniedzis priekšlikumu:
«7. pantu izteikt šādi: «Pilsētai tās administratīvās robe-

žās pieder pirmspirkšanas tiesības uz prdvātpejsonam piedero-
šiem nekustamiem īpašumiem likuma noteiktas robežas (lik.
kr. 1924. g. 163 un 1926. g. 149).»—»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Berga priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Par deputāta Berga priekšlikumu
nodotas 42 balsis, pret to nav nodota neviena balss,
atturējušies 25. 7. pants pieņemts deputāta Berga
priekšā liktā redakcijā. — Lūdzu nolasīt 8. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētai piederoša zeme, kas pēc pilsētas plāna apzīmēta

kā Jaukumi, ielas, šķērsielas, līnijas, trotulāri, caurejas un tau-
vas joslas vai viņu atvietotajās ostas un piekrastes, kā arī

^
caur

pilsētas zemi eljošie ūdensceļi, palikdami pilsētas īpašumā, at-
rodas vispārējā, lietošanā.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 8. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 8.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
8. pants vienbalsīgi pieņemts. — 9. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Uzraudzība par pilsētu pašvaldības orgānu darbības li-

kumību piekrīt Iekšlietu ministrijai.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-

putātam Jaukumi
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):

Mūsu frakcija liek priekšā šo pantu strīpot, jo, tik-
lab balsojot par mūsu Saeimas vēlēšanu platformu,
kā arī par dažādu domju vēlēšanu platformām, mūsu
vēlētāji ir izteikušies, lai pašvaldības atbrīvotu no
Iekšlietu ministrijas aizgādniecības. Neskaitāmos
gadījumos Iekšlietu ministrijas kontrole par paš-
valdībām ir izvērtusies par reakcionāru ieroci,
Iekšlietu ministrijas diktatūru pret pašvaldībām. Re-
akcionārā valdība tos lēmumus, kas būtu kaut cik
pieņemami strādniekiem, kas pieņemti pašvaldībās,
ar centrālās varas palīdzību likvidē. Mēs, aizstā-
vot savas platformas prasības, par ko ir izteikušies
75.000 mūsu vēlētāju, liekam priekšā šo pantu strī-
pot. Man jāuzsver, ka priekšlikumus, ko mēs ie-
sniedzām pie šī panta un iesniegsim arī turpmāk,
mēs iesniedzām, aizstāvot savas platformas prasī-
bas, par ko izteikušies mūsu vēlētāji. Mēs nekā ne-
varam darīt, ja šīs prasības nesaskan ar sociālde-
mokrātu «valstisko» loģiku. Mūsu loģika ir strād-
nieku interešu loģika, un ja sociāldemokrāti mūsu
priekšlikumos grib meklēt valstisko, buržujisko lo-
ģiku, tad tas ir veltīgs darbs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man jāpaziņo,
ka mēs balsosim par šo priekšlikumu, tāpēc ka mūsu
rīcībā ir vairāk faktu, kur pārraudzības iestāde pati
pārkāpusi likumu, dodot tādus rīkojumus, kas ne-
saskan ar likumu. Ir bijuši gadījumi, kad pašvaldī-
bām jāgriežas pie Senāta un jālūdz atcelt pārrau-
dzības iestāžu nelikumīgos rīkojumus, kādus pārrau-
dzības iestādes devušas pašvaldībām. {K. Ulmanis
no vietas: «Un Jūs tomēr paspēlējāt.») 'Ne, mes vin-
nējām! Es negribu citēt Senāta spriedumus un uz-
skaitīt gadījumus. Bs domāju, ka tas pašreiz nav
vajadzīgs. Pēc būtības priekšlikums ir pieņemams.
Sacīt, ka mēs par to balsosim tikai tāpēc, lai katra
vietā mēģinātu izpildīt savu programmu, var tikai
cilvēki, kuri sirgst ar loģikas trūkumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man kommisijas
vārdā jāizsakāspret Jankus priekšlikumu, jokomnui-
sijā vairākos lasījumos pants ir pieņemts tādā re-
dakcijā, kāda te priekšā likta.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk deputāta Jankus priekšlikums —

strīpot I daļas 9. pantu.
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Jankus priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Jankus priekšlikumu nodotas 29 bal-
sis, pret — 44 balsis. Priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 9. pants. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 9. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu no-
lasīt 10. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētai ir zīmogs ar pilsētas ģerboni.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk 10.pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 10.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. 10. pants vienbalsīgi pieņemts.

Ar attiecīgu parakstu skaitu iesniegts priekš-
likums:

«Liekam priekšā šīs dienas sēdi slēgt.»
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Arī nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nākošā sēde būs 11. februārī pīkst. 5 pēc
pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 7.55 vakarā)



V sesijas 6. sēde 1930. gada 11. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklā-
ta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu paš-
valdības likums; finanču ministra atbilde uz depu-
tāta J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu (par strād-
nieku stāvokli sērkociņu rūpniecībā); iekšlietu mi-
nistra atbilde uz deputāta O. Jankus u. c. iesniegto
jautājumu (par š. g. 6. februāra notikumu arodbie-
drību savienības telpās); iekšlietu ministra atbilde
uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu (par
kratīšanām arodbiedrību telpās); iekšlietu ministra
atbilde uz deputāta O. Jankus u. c. iesniegto jautalju-
mu (par pasu kontroli strādnieku izrīkojumosun sa-
pulcēs); iekšlietu ministra atbilde uz deputāta L.

Laicena u. c. iesniegto jautājumu (par arodbiedrību
biedru sarakstu atņemšanu); likums par pasta_ sa-
tiksmi, 3. lasījums; pārgrozījumi preses likuma, 3.
lasījums; papildinājums sodu likumos,_ 3. lasījums;
likums par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu; likums
par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes braucienos;
agrārās reformas likuma I daļas 3. panta papildinā-
jumi un pārgrozījumi; likums par muitas likumos
noteiktās pierobežas joslas platības grozīšanu; pār-
grozījums akcīzes nodokļa nolikuma. — Ar vaja-
dzīgo parakstu skaitu iesniegts priekšlikums:

«2. dienas kārtības punktu — pilsētu pašvaldības likumu
— skatīt cauri pēc 7. dienas kārtības punkta.»

Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs—pret
šo priekšlikumu. Vārds deputātam Petrevicam par
šo priekšlikumu.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti_ godā-
tie deputātu kungi! Saskaņā ar Saeimas kartības
rulli valdībai jāatbild uz iesniegtu jautājumu48 stun-
du laikā. Patlaban valdība arī ir pieteikusi savu at-
bildi. Līdz šim Saeima ir pieturējusies pie tādas
kārtības, pie tāda ūzus, ka jautājumus nodod valdī-
bai bez balsošanas, vienīgi uz jautājumu iesniedzē-
ju vēlēšanos. Ja Saeimas kārtības rullis paredz, ka
atbilde jādod 48 stundu laikā, tad tas ir tāpēc, lai
iesniedzēji iespējami drīz saņemtu atbildi uz savu
iesniegto jautājumu. Parasti mūsu parlamenta dzī-
vē tas tā arī ir noticis. Ja dienas kartības sakuma
ir kāds garāks likumprojekts, un nav paredzams, ka
to tik drīz beigs apspriest, tad tas jāatliek,Jai valdī-
ba varētu dot atbildi. Te ir jautājuma īstā nozīme.
Ja atbilde uz jautāiumu ilgi izpaliek, tad tam vairs
nav lielas nozīmes. Es šinī_ gadījumā -neuzstājos
par šo priekšlikumu vienīgi tāpēc, ka dienas kartība
būtu paredzēti kādi speciāli jautājumi, bet es domā-
ju, ka vispār būtu pareizi, ja Saeima vienmēr pietu-
rētos pie tāda ūzus. Man liekas, kaarī šis ir viens
no tādiem jautājumiem, ko vajadzētu noskaidrot
ātrāk, bet tā kā mūsu dienas kārtības tuvākais
punkts ir likums par pilsētu pašvaldību, kura ap-
spriešana var aizņemt daudz laika, būtu svarīgi dot
valdībai iespēju atbildēt uz iesniegto_ jautājumu jau
tūlīt; tāpēc mūsu frakcija liek priekša pārcelt pilsē-
tu pašvaldības likumu tālāk, lai dotu iespēju valdī-
bai ātrāk atbildēt uz iesniegto jautājumu un Saeimai
šo atbildi noklausīties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pret šo
priekšlikumu neviens nevēlas? — Deputāta A. Pet-
revica u. c. iesniegtais priekšlikums skan:

«2. dienas kārtības punktu _ pilsētu pašvaldības likumu,
skatīt cauri pēc 7. dienas kārtības punkta.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārējam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Deputāts K. Ulmanis lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu valdības komandējumam uz ārzemēm no š.
g. 14. februāra līdz 20. martam. Prezidijs atbalsta
šo lūgumu. Vai Augstajam namam ir iebildumi?
Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts. — Deputāts
K. Lorenes lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ceļo-
jumam uz ārzemēm no š. g. 13. februāra līdz 15.
martam. Prezidijs atbalsta arī šo lūgumu. Vai
Augstajam namam ir iebildumi? Iebildumu nav. Arī
šis atvaļinājums piešķirts.

Ministru kabinets lūdz Saeimu piekrist deputāta
Leonida Jeršova saukšanai pie tiesas atbildības, ap-
vainota uz sodu likumu 129. panta pirmās daļas 6.
punkta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo
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lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kommisijai.

Saeimas pašvaldības kommisijā iesniegusi
priekšlikumu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Pašvaldības kommisijā laiipni lūdz celt priekšā Saeimas
izlemšanai, šādu kommisiijas priekšlikuma:

Saeima nolemj:
nodot arī pašvaldības kommisijas caurskatīšanai projektu

«policijas iekārtas noteikumi»», kas nodoti publisko tiesību
kommisijai Saeimas 1939. g. 22. oktobra plenārsēdē.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk pašvaldības kommisijas
priekšlikums — nodot ari tai apspriešanai policijas

»
iekārtas noteikumu projektu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav.' Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts;
likumprojekts nodots ari pašvaldības kommisijai.
— Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
finanču ministra atbilde uz deputāta
J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu (par
strādnieku stāvokli sērkociņu rūpniecībā) . Vārds

I

finanču ministrim Petrevicam.
Finanču ministris A. Petrevics: Augsti godātie

deputāti! Jautājums par strādnieku atlaišanu sēr-
kociņu fabrikā un algas neizmaksāšanu uz priekšu
atlaistiem strādniekiem pa daļai dibināts uz pārpra-
tuma. 1928. gada 7. jūnijā ar zviedru sērkociņu sa-
biedrību ir noslēgts līgums un 1928. gada 23. novem-
brī izdotie papildinājumi, kas regulē strādnieku at-

I

,laišanas kārtību. Līguma 7. paragrāfā papildināju-
mos — grozītā redakcijā — ir noteikts, ka zviedru
sērkociņu sabiedrība uzņemas pienākumu gādāt, lai
pa visu līguma pastāvēšanas laiku sērkociņu vai
sērkociņu stiebriņu fabrikas darbotos tanīs pilsētās
un pagastos, kur tās darbojās jau 1928. gada 7. jūni-
jā, izņemot Kuldīgu; gadījumā, ja zviedru sērkociņu
sabiedrība Kuldīgas fabriku slēgtu, tās vietā atvērs
jaunu pasākumu, kas nodrošinās visiem minētās fa-
brikas strādniekiem un ierēdņiem viņu līdzšinējo

(

darba algu bez pārtraukuma, saskaņā ar 8. paragrā-
fā minētiem noteikumiem, par ko pilnā mērā galvo
sabiedrība. Līguma 8. paragrāfs, ciktāl tas attiecas
uz iesniegto jautājumu, nosaka sekojošo: «Ja 7. pa-
ragrāfa noteikumu robežās nodomāts pārtraukt dar-
bus kādā fabrikā vai pārnest noteikto ražošanas

»
kvoti uz kādu citu fabriku, un ja šīiemesla dēļ atlaiž
strādniekus vai ierēdņus un tiem jāzaudē darbs un
pie tam nav iespējams atrast viņiem viņu spējām
piemērotu citu nodarbošanos, vai arī atlaišanas dēļ
viņu atalgojums samazinātos, tad viņiem par 26 ne-
dēļām atlīdzināma algu starpība starp faktiski sa-
ņemamo algu un pēdējās algas normu aerākā uz-
ņēmumā.» Līgums tā tad skaidri nosaka, ka sērko-
ciņu fabrikās iespējami jānodarbina tas strādnieku
skaits, kāds bijis līguma spēkā stāšanās brīdī, t. i.
1928. gada 19. decembrī, kad Saeima līgumu ratifi-
cēja. Ja sērkociņu vai sērkociņu skaliņu fabrikas
samazina strādnieku skaitu zem šīs normas, tad stā-
jas spēkā līguma noteikumi par 26 nedēļu algas iz-
maksu uz priekšu.

Pārbaudot apstākļus uz vietām, Finanču mini-
strijai izdevās noskaidrot, ka jautājumā minēto sēr-
kociņu fabriku stāvoklis pašreiz ir tāds.

Liepājā, kā informēti jautājuma iesniedzēji, esot
atlaisti 100 strādnieki un uzteikts darbs vēl dažiem
desmitiem. Faktiski laikā no 1929. gada 15. okto-
bra līdz šai dienai atlaisti ir 77 strādnieki un uzteikts
uz 1. martu vēl 16 strādniekiem. Strādnieku skaits
samazināts sakarā ar pārkārtojumiem fabriku tech-

niskā ierīcē, iegādājot jaunas automātiskas iesaiņo-
šanas mašīnas, kā arī samazināts tādēļ, ka nesen iz-
pildīts sezonas eksporta preču pasūtījums. Ieskai-
tot atlaižamo skaitā arī tos 16 strādniekus, kam uz-
teikts uz š. g. 1. martu, fabrikā_paliek_ nodarbināti
183 strādnieki. Pret līguma spēkā stāšanas laika
nodarbinātiem 173 strādniekiem paliek 183 strād-
nieki — tā tad par strādnieku skaita samazināšanu
nevar būt runa: atlaisti nevis 100 un daži desmiti,
bet tikai 93 strādnieki. Tā tad faktiski paliek nodar-
bināti vēl 10 strādnieki vairāk neka noslēgtais lī-
gums uzliek par pienākumu. Visiem atlaistiem
strādniekiem darbs uzteikts iepriekš un izmaksāta
uz priekšu darba likumā paredzētā algas daļa. Par
algas izmaksāšanu 26 nedēļu algas apmēra šai gadī-
jumā nevar būt runas, jo šādas garantijas līguma
paredzētas tikai tad, ja strādnieku skaits_ noslīdētu
zem līguma spēkā stāšanās laikā paredzētas nor-
mas; bet tas nav noticis.

Līdzīgs stāvoklis ir konstatēts Sabile un Saldu.
Jautājuma iesniedzēji apgalvo, ka Sabilē un Saldu
darbi pārtraukti uz ilgāku laiku. Šādi apgalvojumi
ir pilnīgi nevietā, jo tur darbi nav bijuši pārtraukti;
taisni otrādi — tie ir pieauguši, salīdzinot ar sep-
tembra mēnesi, par 30%.

Līguma spēkā stāšanās laikā Sabile bija nodar-
bināti 89 strādnieki. Šā gada 8. februārī bija nodar-
bināti 84 strādnieki, un 10. februāri ņienema_ vel 2
klāt; kopā nodarbināti 86. 1929. gada februārī bija
pieņemti papildu strādnieki nodegušas noliktavas
atjaunošanai. No tiem 15. janvārī atlaisti 7 namdari.
Bez tam atlaists uz darba līguma 62. panta 4. punkta
pamata viens strādnieks par nepaklausību un atteik-
šanos izpildīt darbus, kuram alga jāizmaksā par 14
dienām uz priekšu. Arī šeit nav saskatāma likuma
pārkāpšana.

Saldus sērkociņu stiebriņu fabrika darbi pār-
traukti pagājušā gada 13. decembrī tvaika mašīnas
bojāšanās dēļ. Nekavējoties ierīkota jauna tvaika
mašīna, un fabrika šī gada 4. februārī atjaunojusi
darbus pilnos apmēros. Atjaunojot darbus, pieņemti
visi atlaistie strādnieki un vēl klāt divi jauni. Saldus
fabrikā tagad strādā 94 strādnieki, turpretimlīguma
spēkā stāšanās laikā ir strādājuši tikai 52 strādnieki.
Tuvākā nākotnē paredzēts strādāt trīs maiņās. Tad
strādnieku skaits vēl vairāk pieaugs. Ierosināts arī
jautājums par jaunas sērkociņu fabrikas būvi Sal-
dus pilsētā.

Fakti skaidri rāda, ka nav ne mazāka iemesla
runāt par to, ka sērkociņu rūpniecībā būtu nenor-
māls stāvoklis, kā to domā jautājuma iesniedzēji.
Sērkociņu rūpniecība noteikti paplašinās: pieaug
tanī nodarbināto strādnieku skaits, tāpat arī pro-
dukcijas apmēri. Līgumā ar zviedru sērkociņu
trestu pēdējais garantē eksportēt ikgadus 80 miljo-
nu kastiņu sērkociņu un 6000 tonnu stiebriņu. 1929.
gadā izvesti 96.228.000 kastiņu sērkociņu paredzēto
80.000.000 vietā, tā tad par 16.000.000 vairāk neka
paredzēts līgumā; sērkociņu stiebriņu paredzēto
6000 tonnu vietā izvests 7.965 tonnas, tā tad arī
stipri vairāk nekā līgumā paredzēts.

Ievērojot sacīto, jāatzīst, ka ir pilnīgi nevieta
apgalvot, ka sērkociņu sindikāts būtu radījis nenor-
mālus apstākļus mūsu sērkociņu rūpniecībā. Lī-
guma pastāvēšanas pirmajā gadā konstatējama pa-
stāvīga uzlabošanās un paplašināšanās mūsu sērko-
ciņu rūpniecībā, bet nevis otrādi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo parak-
stu skaitu iesniegts priekšlikums:

«Liekam priekšā, pēc finanču ministra atbildes uz jautā-
jumu atklāt debates»
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Vardu var dabūt viens deputāts par, otrs —
pret šo priekšlikumu. Vārds deputātam Cielēnam
par šo priekšlikumu.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Viena no iepriekšējām Saeimas
sedem socjaldemokratu_ frakcija lika priekšā plenār-
sēdei atklāt debates pec ministra atbildes. Toreiz
Saeimas vairākumam labpatika šo priekšlikumu no-
raidīt. Sociāldemokrātu frakcija atzīst šādu vairā-
kuma izturēšanos pret _Saeimas lielāko frakciju par
nelojalu un doma, ka tāda balsošana ir notikusi vai
nu a_iz_ pārpratuma, vai _nepareiza mūsu parlamenta
iekšējas darbības novērtējuma. Tāpēc griežamies
šoreiz pie Saeimas vairākuma ar priekšlikumu at-
klāt debates pec ministra atbildes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Lieku uz balsošanu priekšlikumu
— atklāt debates pēc ministra atbildes. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts. Debates atklātas. Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Uz mūsu frakcijas
iesniegto jautājumu finanču ministra kungs deva at-
bildi. Es sapratu, ka tā bija dota valdības vārdā un
uzdevumā, bet, patiesību sakot, tā nebija valdības,
bet gan ieinteresētās puses — sērkociņu rūpnieku
atbilde, jo tie dati. ko sniedza ministra kungs, tēloja
pašreizējo stāvokli sērkociņu rūpniecībā ļoti rožai-
na gaismā.

Netika atspēkoti arī mūsu jautājuma apgalvo-
jumi par atlaišanām. Ministra kungs vispirms aiz-
rādīja, ka divās fabrikās — Sabiles un Saldus —
pašreiz darbi esot atjaunoti un tā tad tas it kā nesa-
skanot ar mūsu jautājumā minētiem apstākļiem. Es
srribu aizrādīt ministra, kungam, ka, arī mēs savā jau-
tājumā atzīmējām, ka pēc garāka pārtraukuma dar-
bi ir atjaunoti, bet nenormāli ir tas, ka šie pārtrau-
kumi zināmās fabrikās ir sistemātiska parādība un
tāpēc mums nav ne mazākās pārliecības, ka pēc da-
žām nedēļām darbi šinīs divās fabrikās netiks pār-
traukti atkal no jauna, jo patiešām pēc tam, kad vi-
sas sērkociņu fabrikas ir pārgājušas zviedru sērko-
ciņu tresta rīcībā, darbu pārtraukumi parādās siste-
mātiski un turpinās ne tikai nedēļām, bet reizēm pat
mēnešiem ilgi. Finanču ministra kungam gan vaja-
dzētu saprast, ko tādās mazās pilsētiņās kā Sabilē
un Saldū nozīmē, ja tur piepēži rodas 50—80 bez-
darbnieku, kam nav iespējams atrast darbu citur un
kam arī pašvaldības nevar dot nekādas nodarboša-
nās. Ir labi, ja tagad Sabilē un Saldū minētās fabri-
kās darbi atjaunoti, un būtu labi, ja jaukie solījumi
par strādnieku skaita dubultošanu piepildītos, bet,
spriežot no līdzšinējiem piedzīvojumiem, mums nav
tādu cerību kā ministra kungam. Mēs zinām, ka ari
nākotnē atkal būs darbu pārtraukumi, jo radīsies kā-
das jaunasklizmas. Ko nozīmē šādās mazās pilsē-
tiņās darbu pārtraukšana, ko nozīmē atstāt bez dar-
ba gandrīz pusi no pilsētiņas iedzīvotājiem, to, es
domāju, ikviens sapratīs.

Liepājā apstākli ir vēl sliktāki. Liepājā — pēc
tresta datiem — atlaisti 77 strādnieki, un darbs uz-
teikts 16 strādniekiem. Bet, cik mums zināms, tad
sagaidāmas arī turpmākas atlaišanas. Strādnieki
par savu atlaišanu dabū zināt jau iepriekš no mei-
stariem. Tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka 100 strādnieki
nolemti oikonomiskai nāvei, jo viņiem turpmāk dar-
ba vairs nebūs. Ministra kungs centās attaisnot
tresta rīcību un aizrādīja, ka trestam tiesības atlaist
vēl 10 strādnieku, jo patlaban fabrikā strādājot vēl

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja. Rīgā, Saeimas laukumi.

183 strādnieki, bet līguma slēgšanas brīdī strādājuši
tikai 173 strādnieki. Mēs jau savā laikā, slēdzot lī-
gumu, aizrādījām, ka līgums ir slikts, bet to neie-
vēroja. Trests visādi centās nostādīt līgumu lab-
vēlīgā gaismā; arī strādnieku starpā trests centās
līgumu nostādīt kā ļoti izdevīgu. Līguma slēgšanas
laikā apstākļi bija tādi, ka gandrīz visas sērkociņu
fabrikas jau bija pārgājušas tresta rokā. Trests bi-
ja uzteicis darbu lielākam skaitam strādnieku un at-
stājis strādnieku minimālāko skaitu, lai tā zināmā
mērā iespaidotu arī šī līguma pretiniekus. Un patie-
šām bija daudz tādu neapzinīgu strādnieku — pie
mums bija pat vesela delegācija no Kuldīgas, — kas
vēlējas iespaidot šī līguma pieņemšanu. Bez šau-
bām, tās bija saimnieciskā iespaidojuma sekas, un,
diemžēl, jāsaka, arī valdība uzskatīja par pieņema-
mu to normu, kāda tika ņemta par pamatu šim līgu-
mam, proti — 173 strādniekus. Ja šinī sērkociņu
fabrikā ir strādājuši tikai 173 strādnieki, tad trestam
ir iespējams atlaist vēl 10 strādnieku; bet valdībai
vajadzēja gan zināt, ka caurmēra strādnieku skaits
Liepājas sērkociņu fabrikā nekad nav bijis zem 200.
Tāpēc jūs, dodami trestam par normālu skaitu 173,
esat patiešām pārvērtuši par fikciju šo pantu, kurš
dod zināmas priekšrocības strādniekiem saņemt at-
laišanas gadījumos algas izmaksu par 26 nedēļām.
Ja līguma redakcija ir šāda, tad nevienam nav nekā-
das izredzes šo izmaksu saņemt, jopat vissliktākos
apstākļos varēs nodarbināt 170 strādnieku. Tā tad
faktiski ir pierādīts, ka līguma solījumi paliek tikai
uz papīra, tie ir saucēja balss tuksnesī bez kādām
reālām, praktiskām sekām strādniekiem.

Ja šinīs pilsētās, kurās tagad atrodas sērkociņu
fabrikas, notiek algoto darbinieku atlaišana, tad tā
ir vesela traģēdija. Man ir rakstisks ziņojums no
Sabiles, ka tur pieņem mazāk strādnieku nekā pirms
slēgšanas tur strādājuši. Ministra kungs teica, ka
pieņemti 5 vaj 6 strādnieki mazāk, bet cik man zi-
nāms, pieņemti veseli 10 strādnieki mazāk. Tas
Sabiles šauros apstākļos ir stipri sajūtams, jo atlai-
stiem strādniekiem nav citas izejas, nav, kur darbu
rast. Viņi ir strādājuši gadu no gada vienā un tai
pašā darba vietā, jo nav viņiem citas izvēles, nav
citu darba piedāvājumu.

Arī par Liepāju jāsaka tas pats. Tie deputāti,
kuri pazīst Liepājas mazasinīgo saimniecisko dzīvi,
zinās, ka tā ir liela katastrofa, ja patreizējos apstāk-
ļos atlaiž 100 strādnieku. Liepājas darba biržā paš-
reiz ir reģistrēti 2300 darbu meklējošu cilvēku. No šī
skaita pašreiz nodarbināti sabiedriskos darbos tikai
760 cilvēku. Ievērojot to, ka darbi iekārtoti maiņās,
bezdarbnieks tiek pie darba tikai vienu nedēļu mē-
nesī; un jāsaka, ka darba biržā reģistrētie bezdarb-
nieki tiešām uzskata par lielu laimi, ja viņi tiek pie
darba kaut šo vienu nedēļu. Protams, šiem darba
biržā reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespējams no-
pelnīt mēnesī apmēram 15—16 latu; tā ievērojot to,
ka liels vairums viņu ir ģimenes cilvēki, mēs dabū-
jam skaidru ainu par to, cik sliktos apstākļos dzīvo
Liepājas bezdarbnieki. Bez šaubām, ja nu šiem bez-
darbniekiem nāk klāt vēl 100 bezdarbnieku, tad tas
rada uztraukumu visos strādniekos, jo darba biržā
bezdarbnieku jau tā ir tik daudz, ka tiešām r šina,
kā tiks galā.

Ja valdība, sakarā ar šo gadījumu, būtu pare-
dzējusi jaunus kreditus sabiedrisko darbu paplašinā-
šanai, ja līdz ar šo notikumu valdība būtu devusi
pašvaldībām iespēju ielikt atlaistos strādniekus dar-
bā, tad, bez šaubām, nebūtu ko uztraukties. Bet
gluži pretēji, kad Liepājā atlaida šos 100 cilvēkus
no darba un bezdarbnieku delegāti ieradās pie Tau-
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tas labklājības ministra, tad ministris neatrada par
vajadzīgu pat pieņemt šo bezdarbnieku delegāciju,
neturēja par vajadzīgu pat runāt ar tiem. Tas no-
rāda uz valdības ignorējošo izturēšanos pret bez-
darbniekiem.

Valdība nemaz nerūpējas par bezdarbnieku stā-

f
vokli. Pašvaldībām ar saviem līdzekļiem nav iespē-
jams šos bezdarbniekus nodarbināt; tāpēc arī itin
dabīgi šāda valdības izturēšanās pret bezdarbnie-
kiem rada rūpniecības strādniekos un arī bezdarb-
niekos lielu nemieru pret valdību, un tie zina, ka
valdība nekādi nemēģinās iespaidot trestu, lai tas
rīkotos ar strādniekiem taisnīgi. Ministra kunga
atbilde mums nedod ne mazākās pārliecības, ka val-

J

dība šinī jautājumā kaut ko darīs. Paliek neapstrī-
dēts tas fakts, ka strādnieki atlaisti. Tāpat ir fakts,
ka pašvaldībām nav līdzekļu viņu nodarbināšanai.
Un visbēdīgākais fakts ir tas, ka valdība nerūpējas
par atlaisto strādnieku novietošanu darbā.

L

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Nākošais dienas kārtības punkts — iekšlie-
tu ministra atbilde uz deputāta O. Ja n-
kus u. c. iesniegto jautājumu (par š. g. 6.
februāra notikumu arodbiedrību savienības telpās).
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie de-
putātu kungi! Šis jautājums, ko iesniegusi _ strād-
nieku un zemnieku frakcija, runā par kratīšanām,
kas notikušas 6. februārī Latvijas arodbiedrību sa-
vienības telpās. Jautājuma iesniedzēji sūdzas, ka
atņemts deputātam Miezim piederošs portfelis, ta
tad esot aizskartas deputāta neaizskaramības tiesī-
bas.

Jautājumā sacīts, ka deputātam Miezim bijjs
līdz portfelis, ko politiskās pārvaldes aģenti sagrā-
buši un sākuši izkratīt. Motivēšanas runā deputāts
Jankus saka jau nedaudz savādāk: «Deputāts Miezis
bija nolicis uz galda savu portfeli un pierakstījis do-
kumentus, ko ņēma līdz politiskās pārvaldes aģenti.
Politiskās pārvaldes aģenti, labi redzēdami, ka šis
portfelis pieder Miezim, ka tas bija viņam rokā un
ka viņš to nolika uz galda, izlietojuši izdevību, kad
deputātam Miezim šis portfelis neatradies tieši pa-
dusē vai rokās, piegājuši un sagrābuši portfeli.» —

Fakti tomēr liecina, ka lieta nav bijusi arī tāda,
kā aizrāda deputāts Jankus. Ir taisnība, ka šis port-
felis tanī momentā, kad politiskās pārvaldes ierēdņi
iegājuši šinīs telpās, atradies uz galda. To ziņo po-
litiskās pārvaldes ierēdņi, kuri bija pie kratīšanām
klāt. (Saucieni pa kreisi: «Meli!»).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nelietot ne-
parlamentāriskus izteicienus!

Iekšlietu ministris E. Laimiņš (turpina): Pie
kratīšanas klāt bijuši politiskās pārvaldes 4 ierēdņi,
un 4 ir bijuši no kārtības policistiem — izmeklēšanas
ierēdņa Kraujes vadībā. (L. Laicena starpsauciens.)
Ziņojumā teikts, ka kratīšanas laikā ierēdņi ievēro-
juši, ka kokstrādnieku arodbiedrības telpu istabā
uz krēsla atradies viens portfelis, kura saturu gribē-
juši pārbaudīt. Viens no ierēdņiem vairāk reižu
vaicājis, kas ir portfeļa īpašnieks, bet tāds nav at-
saucies. (Starpsauciens: «Aizmirsis!») Kad portfeli
sākuši apskatīt, tad piepēži Saeimas deputāts Miezis
vecākam uzraugam Dombrovskim, kas portfeļa sa-
turu gribējis apskatīt, uzbrucis no muguras puses,
sācis to spārdīt un kliegt, lai nebāžot degunu, kur
nevajagot, saukdams biedrus palīgā, kuri atradu-
šies citās telpās. Tad no citām telpām ienākušas

vairāk personas un gribējušas sākt lietot varas lī-
dzekļus pret ierēdņiem, lai portfeli atņemtu. Ierēd-
ņu uzstāšanās bijusi tāda, ka viņi nomierinājuši vi-
sus tos, kas no otras istabas ienākuši.

Portfeli apskatīdami, ierēdņi nav atraduši nekā-
das pazīmes uz šī portfeļa, ka tas piederētu deputā-
tam Miezim. Tāpat no dokumentiem, kas portfelī
atradušies, tas nebija redzams,. Vienīgais pierādī-
jums bijis deputāta Mieža apgalvojums, ka portfelis
piederot viņam. Politiskās pārvaldes ierēdņi, re-
dzēdami, ka portfelis atrodas uz galda un neviens
no sākuma nebija to atzinis par savu, iesākdami to
apskatīt, nevai ēja pēc tam ievērot deputāta apgal-
vojumu, ka tas ir viņa portfelis, jo tikpat labi depu-
tāts Miezis varēja pateikt, ka visi portfeļi, kas tur
bija, ir viņa. (Starpsaucieni pa kreisi.) Es domāju,
ka politiskās pārvaldes ierēdņi ir rīkojušies pareizi.
(Sauciens no strādnieku un zemnieku frakcijas: «Uz
Jūsu rīkojumu!») Šinī portfelī bijušas dažādas
arodbiedrības grāmatas un arī kāda burtnīca, ar ie-
rakstītām atzīmēm par nelegālām kommūnistu orga-
nizācijām, fabriku komitejām, t. i. tām šūniņām, kas
nodibinātas fabrikās. (Starpsaucieni pa kreisi.) Šī
burtnīca pievienota lietai un nosūtīta prokuratūrai.
(Sauciens no strādnieku un zemnieku frakcijas:
«Nolaupīta!») Ir saprotams, kāpēc jautājuma ie-
sniedzēji uztraucas. Viņi uztraucas tāpēc, ka port-
felī atrasti dokumenti un tādas lietas, ko viņi gribē-
juši turēt noslēpumā. Viņiem nav patīkami, ka šī
burtnīca ir nodota attiecīgām iestādēm.

Ne iesniegtajā jautājumā,ne arī tā motivēšanas
runā es neredzu nekādu pierādījumu, ka politiskās
pārvaldes ierēdņi būtu rīkojušies nelikumīgi. Pēc
mana uzskata politiskās pārvaldes ierēdņi (sauciens
no strādnieku un zemnieku frakcijas: «Kas tad uz-
bruka?») ir rīkojušies likumīgi un pareizi, apskatot
portfeli, kas neatradās pie deputāta. Ja tur bijusi
kāda roku turēšana, tad acīmredzot tas noticis tā-
pēc, ka deputāts Miezis pirmais uzbrucis ierēdņiem,
kas apskatījuši portfeli, un gribējis to atņemt. Bez
šaubām, politiskās pārvaldes ierēdnis nevarēja mie-
rīgi stāvēt un skatīties, kamēr deputāts Miezis viņu
apstrādā, viņš acīmredzot turējās pretīm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšli-
kums, ko parakstījuši deputāti F. Cielēns, A. Rude-
vics, M. Rozentāls, P. Zeibolts u. c.

«Liekam priekšā atklāt debates pēc iekšlietu ministra
atbildes uz jautājumu.»

Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs —
pret šo priekšlikumu! Vārdu neviens nevēlas?
Lieku uz balsošanu priekšlikumu — atklāt de-
bates. Lūdzu; pacelties tos, Ikas ir pret šo
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Deba-
tes atklātas. Vārds deputātam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): .Augsti godātie
deputātu kungi! Ir likums, ko sauc par visu likumu
likumu, uz kā ir būvēti visi pārējie likumi, un tas ir
— Latvijas republikas satversme. Šis likums jāzin
katram mūsu valsts ierēdnim — to no viņa var pra-
sīt —, un sevišķi tas būtu jāzin mūsu politiskās po-
licijas ierēdņiem. Šī likuma 29. pants nosaka, ka
«Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa
kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvī-
bu, ja tam nepiekrīt Saeima.» {A.Eglīša starpsau-
ciens.) Lieta ir pārāk nopietna, lai es ar Jums par to
debatētu. Eglīša kungs, izlasait nopietni šo pantu
un padomājiet par to.

Te ir skaidri un nepārprotami sacīts, ka depu-
tātu nevai- izkratīt, ja tam nepiekrīt Saeima. Iekš-
lietu ministra kungs no šīs katedras paziņoja, ka de-
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putats Miezis ir aizrādījis, kad gribējuši taisīt vaļā
vienu no portfeļiem, kas atradušies uz galda, ka tas
esot viņa. Ta sacīja ministra kungs un teica, ka vi-
ņa ierēdnis, minēto portfeli izkratīdams, rīkojies
pareizi. _ Deputāts Miezis jau varējis apgalvot, ka
arī pārējie portfeļi pieder viņam. (Starpsauciens.)
Ja deputāts Miezis būtu teicis, ka visi 4 portfeļi pie-
der viņam, tad varētu rasties šaubas, vai tiešām
viena persona uzreiz lieto 4 portfeļus, bet izrādās,
ka ir bijis tikai 1 portfelis, uz kuru deputāts Miezis
aizrādījis kā viņam piederošu. Politiskās pārval-
des ierēdņiem ir bijis tik daudz nekaunības pret
Saeimas deputātu — neticēt viņa aizrādījumam, ka
zināms portfelis pieder viņam. Aizbildinās, ka uz
portfeļa nav bijis uzrakstīts deputāta vārds. Man
liekas, ka katrs no jums, kungi, varēs apgalvot, ka
ļoti bieži jūsu portfeļos nav nevienas zīmītes, ne-
viena dokumenta, uz kura būtu uzrakstīts jūsu
vārds. Es vismaz par savu portfeli varu teikt, ka
tādu gadījumu ir.tūkstošiem, kad manā portfelī ir ti-
kai tādi papīri, uz kuriem nav uzrakstīts mans
vārds. Arī uz portfeļa nekad nav bijis uzrakstīts
mans vārds. Pat iniciāļu tur nav. Tikai tad atzīt
portfeli par deputātam piederošu, ja tur uzrakstīts
viņa vārds, tikai tad ticēt, ka tas ir deputāta port-
felis, pēc manām domām, ir pilnīgi nepielaižama lie-
ta. Tā savā ziņā ir neuzticības izteikšana Saeimas
deputātam, neuzticības izteikšana personai, kurai
vēlētāji dāvājuši savu uzticību. Man liekas, ka tik-
daudz uzticības, atzīt norādītu portfeli par viņa īpa-
šumu, gan vajadzētu dāvāt Saeimas deputātiem.
Nav svarīgi, pie kādas partijas kāds deputāts pieder,
nav svarīgi arī tas, ka kāds deputāts var vienam
vai otram ierēdnim nepatikt; bet dotā gadījumā pa-
priekšu gribēts pārbaudīt portfeļa saturu.

Kāds iemesls bija politiskās pārvaldes ierēd-
ņiem neticēt, ka tas ir deputāta Mieža portfelis? Es
gribētu ministra kungam jautāt, kur atrodas tagad
šis portfelis. (E Lainnņš no vietas: «Pie deputāta
Mieža!») Nu, redziet, tagad tas atrodas pie deputā-
ta Mieža, tagad, pēc portfeļa izkratīšanas, to atzīst
par deputāta Mieža portfeli, kaut gan ne uz viena
tanī atrastā dokumenta nav Mieža vārda. Ja port-
feli neatzina par deputātam Miezim piederošu pirms
izkratīšanas, tad politiskās pārvaldes ierēdņiem
portfeli vajadzēja paturēt kā lietišķu pierādījumu.
Vai tiešām politiskās pārvaldes ierēdņi ir tik neap-
ķērīgi, ka nesaprot, ka lietišķi pierādījumi ir uzgla-
bājami? Uz portfelī atrastiem papīriem vārds nav
uzrakstīts, bet tie esot noziedzīga satura. Kas ta-
gad par tiem atbildēs? Varbūt, šo dokumentu pie-
derību uztieps kādai nevainīgai personai; reiz poli-
tiskās pārvaldes ierēdņi neticēja, ka tas ir deputāta
Mieža portfelis, tad taču viņiem tagad jāmeklē per-
sona, kam portfelis patiešām pieder. Kāpēc tas nav
un netiek darīts? Acīmredzot, politiskās pārvaldes
ierēdņi šinī ziņā nestāv savu uzdevumu augstumos.
Bet te viņiem ir bijis kāds cits nolūks. Viņi domā-
juši: «Aha, strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tāta portfelī jābūt kam noziedzīgam!» Gribēdami
būt lieli varoņi, viņi par katru cenu mēģināja ielūko-
ties portfelī un atrast tur ko noziedzīgu. (A. Eglīša
starpsauciens.) Eglīša kungs, tad atceliet vispirms
satversmi; man liekas, ka Jums kā Augstā nama lo-
ceklim vajadzētu būt cienībai pret šo satversmi. Es
katru dienu varu nēsāt savā kabatā kādu noziedzīgu
dokumentu, un tomēr nevienam bez Saeimas piekri-
šanas nav tiesības manas kabatas kratīt. Tāds ir
likums, tāda ir satversme. {A. Eglīša starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Eglīt, saru-
nas nav atļautas; lūdzu pieteikties pie vārda!

A. Petrevics (turpina): Talak ministra kungs
sacīja, ka deputāts Miezis aicinājis no kādas blakus
istabas sev palīgus, lai neizkrata viņa portfeli. Tā
tad viņš ir teicis, ka portfelis pieder viņam, un po-
litiskās pārvaldes aģentam vajadzēja būt tik daudz
goda prāta un likumības apziņas, laist savus pirkstus
no portfeļa vaļā, viņš nedrīkstēja ņemt nevienu do-
kumentu. Bet politiskās policijas ierēdņi rīkojās
pretēji; kad deputāts Miezis pastāv uz savām sa-
tversmē paredzētām tiesībām un neļauj kratīt savu
portfeli, tie aicina kārtībniekus aiz muguras saturēt
deputātam rokas un uzlūko savu tiesību aizstāvēša-
nu par uzbrukumu policijai. Deputāts Miezis esot
aicinājis sev palīgus, aicinājis uzbrukt policijai. Bet
ka uzbrukums policijai būtu noticis, to taču pat mi-
nistra kungs neapgalvoja. Tik daudz policistu, bru-
ņotu policistu klātbūtnē nekāds neapbruņots strād-
nieku uzbrukums nemaz nav domājams. Tā tad ne-
kādu uzbrukumu šādos apstākļos nevarēja sagaidīt.
Vārdu sakot, jānāk pie noteikta slēdziena, ka poli-
tiskās pārvaldes aģenti ir rīkojušies nelikumīgi un
nelikumīgi aizskāruši deputāta immūnitātes tiesības.
Par šādu rīcību politiskās pārvaldes ierēdņi ir so-
dāmi un atstādināmi no amata.

Bet ko mēs šeit dzirdējām? Ministra kungs
mums pateica, ka politiskās pārvaldes ierēdņi ir rī-
kojušies pareizi, ka viņiem tā arī vajadzējis rīkoties.
Ja nu ministra kungs no šīs augstās katedras pasa-
ka, ka politiskās pārvaldes ierēdņi ir pareizi darī-
juši, ko tad mēs šādos gadījumos varam prasīt no
ierēdņa! Ministra kungam gan vajadzēja nopietnāk
un dziļāk ieskatīties satversmē, viņam vajadzēja
saprast attiecīgā panta īsto būtību un garu. Pēc
mūsu satversmes mūsu valsts nav policejisKa valsts,
un tāpēc arī ministra kungam nevajadzēja nostāties
uz policejiskas valsts iekšlietu ministra viedokļa.
Šinī gadījumā visam Augstajam namam, neskato-
ties uz to, pie kādas frakcijas katrs pieder, vaja-
dzēja pateikt ministra kungam, ka tā politiskās pār-
valdes ierēdņi nedrīkst rīkoties.

Bez šī gadījuma man ir zināmi vairāki citi ga-
dījumi, kur politiskās pārvaldes ierēdņi ir rīkojušies
nelikumīgi. Tā kāds Saeimas deputāts iznesis jio
drukātavas tikko tur nodrukātus uzsaukumus. Šie
uzsaukumi nav bijuši konfiscēti, nav arī bijis nekāda
rīkojuma par konfiscēšanu; un vispār tas nemaz arī
nav varējis būt, jo neviens uzsaukuma eksemplārs
vēl nav bijis Iekšlietu ministrijai nosūtīts. Depu-
tāts iet ar uzsaukumiem pa ielu, viņu aptur politi-
skās pārvaldes ierēdņi, atņem viņam uz līdzenas vie-
tas uzsaukumus un aizved tos uz politisko pārvaldi.
Kas tas ir? Vai tā ir notveršana nozieguma pastrā-
dāšanas vietā? Taču nē! Kungi, tā ir satversmes
pārkāpšana un Saeimas deputātu tiesību ierobežo-
šana. Acīmredzot, no augšas ir saņemtas kādas in-
strukcijas. Ministra kungam gan vajadzēja iepazī-
stināt sev padotos ierēdņus — šinī gadījumā poli-
tiskā ziņā neizglītotus politiskās pārvaldes ierēd-
ņus — ar to, ko nozīmē deputātu neaizskaramība,
kā arī paskaidrot, ka mūsu valsts ir demokrātiska un
ne policejiska valsts.

Vēl tālāk jākonstatē, ka sapulcēs bieži sēž klāt
polītiskās pārvaldes ierēdņi un, pierakstot Saeimas
deputātu runas, izķer no tām atsevišķus vārdus bez
kaut kādas sakarības un pēc tam ierosina pret de-
putātiem lietas. Bet bez sakarības izķerti vārdi
taču neko nepierāda. Izrādās, ka politiski neizglīto-
tais polītiskās pārvaldes ierēdnis pat nesajēdz sa-
prast politiskas runas saturu. Viņam ir tikai viena
vēlēšanās: kaut ko «atrast», lai izpelnītos savas
priekšniecības uzslavu. Viņš sēž un mēģina saska-

e.
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tīt kaut ko noziedzīgu tur, kur absolūti nekas no-
ziedzīgs nav saskatāms.

Man jāsaka par godu vecās cara Krievijas žan-
darmiem un par kaunu mūsu polītiskās pārvaldes
ierēdņiem, ka pirmie bija polītiski daudz izglītotāki
nekā pēdējie. — Tas dziļi jānožēlo,bet tas tā ir. Man
ir bijusi darīšana kā ar Krievijas žandarmiem, tā arī
ar polītiskās pārvaldes ierēdņiem Latvijā. Kā no
personīgiem piedzīvojumiem, tā arī pēc pārbaudītām
ziņām, kas ievāktas par polītiskās pārvaldes ierēd-
ņu darbību, jāsaka, ka viņi stāv nesalīdzināmi ze-
māk par vecās Krievijas žandarmiem. Žandarmiem
bija sajēga par sociālistiem un viņu partiju. Tie zi-
nāja, kas ir sociālists, kas nē, kas ir legāls un kas ir
nelegāls. Mūsu polītiskās pārvaldes ierēdņiem, tur-
pretim, ļoti bieži nav nekādas sajēgas par to, kas ir
legāls, un kas ir nelegāls. Nav saskaitāmi gadījumi,
kur kratīšanā konfiscēta absolūti nevainojama lite-
ratūra. Vienkārši paskatās, vai grāmatai nav sar-
kans vāks, nemaz neskatoties iekšā, kas tas par iz-
devumu, aizliegts vai atļauts. Tādus gadījumus
Latvijā polītiskās pārvaldes ierēdņi ir pielaiduši des-
mitīm un simtiem. Uz kratīšanām taču būtu jāiet
atbildīgākiem ierēdņiem, kas kaut ko saprot. Krievu
cara laikos, kad žandarmi atrada dzīvoklī tikai vie-
nu proklamāciju vai vienu nelegālu brošūru, par to
nearestēja. To neuzskatīja par noziegumu. Vēl
vairāk: ja kāds paziņoja, ka viņa uzskati ir sociāl-
demokrātiski, bet tam nevarēja pierādīt, ka viņš
tos izplata, propagandē tālāk, tad daudz gadījumos
par to vecā cariskā tiesa nesodīja. Vecā cariskā
tiesa nesodīja uzskatu dēļ. bet uzskatu izplatīšanas
dēļ. Vecā cara žandarmērija, izdarot kratīšanas,
sajēdza, kas ir legāls un kas nelegāls. Šai vecai ca-
ra žandarmērijai bija zināma politiska izglītība. Pie
daudziem mūsu polītiskās policijas ierēdņiem poli-
tiskās izglītības jūs neatradīsit. Tas ir tas bēdīgā-
kais, un tāpēc uz visnoteiktāko jāuzstājas pret viņu
rīcību. Tas nedara mūsu valstij godu, bet .gan tikai
kaunu.

Es zinu gadījumus, kur polītiskās pārvaldes
ierēdņi uzskata mūsu partijas biedrus par Kommū-
nisma izplatītājiem.: Viņi tomēr ir un paliek mūsu
partijas biedri un nav kommūnisma izplatītāji. Pie
šiem mūsu partijas biedriem izdara kratīšanas, bet
neko neatrod. Aicina uz nopratināšanu un pie no-
pratināšanas jautā: «Jūs taču esat izplatījuši nele-
gālu literatūru?» — «Nē, nelegālu literatūru mēs nee-
sam izplatījuši. Mēs esam izplatījuši tikai mūsu par-
tijas legālus vēlēšanu uzsaukumus.» Šādu sociālde-
mokrātu partijas biedru kverkšķināšanu polītiskās
policijas ierēdņi izdara uz kāda politiska nejēgas
ziņojuma pamata, kas nemaz nesaprot, kas atļauts
uzsaukums un kas neatļauta proklamācija. Diemžēl,
tas tā ir. Tā tad par legālas partijas literatūras iz-
platīšanu sauc pie nopratināšanas un grib izvilkt at-
zīšanos, ka izplatīta nelegāla literatūra; pratina
stundām ilgi un prasa, lai atzīstas, ka tas darīts. Ja
nu atzīšanos neesošā darbībā nevar izvilkt, ja pra-
tināmais noteikti pastāv uz to, ka ir gan sociālde-
mokrāts, bet ne kommūnists, tad beidzot palaiž va-
ļa. Kāds ir šādas rīcības rezultāts? — Izrādās, ka ja
šādam personām, kas tādā veidā nopratinātas un
palaistas vaļa, liek priekšā izplatīt kādu sludinājumu
par tautas sapulci ar kāda Saeimas deputāta runu,
viņas atsakās, aizbildinādamās: «Apžēlojieties, esiet
tik labi, _atsvabinait mani no šī darba; to es nedrīk-
stu darīt, jo par to polītiskās pārvaldes ierēdņi var
saukt mani_pie atbildības!» Redziet, ko tas nozīmē!
Tas nozīme terrorizet ļaudis, iedvest viņiem bailes,
lai viņi nedrīkstētu piedalīties zināmā organizācijā.

Kas to dara? To dara polītiskās pārvaldes ierēdņi.
Šinī gadījumā es runāju par pagastiem pierobežas
joslā, kur attīstījies tāds terrors* ka tiešam ir ne-
pieciešami no centra aizrādīt, lai _ šie,_ es gribētu
teikt, polītiski neizglītotie politiskas pārvaldes ie-
rēdņi drusku savaldītu savus pirkstus. Ja pats iekš-
lietu ministris atbild, ka politiskas pārvaldes ierēd-
ņi drīkst kratīt deputāta portfeli, ja viņš nostāda
jautājumu tā, ka deputātam nevar ticēt, ka portfe-
lis pieder viņam, it ka deputāts varētu teikt, ka vi-
ņam pieder 4 portfeļi, ko tad var prasīt no ierēd-
ņiem? Sociāldemokrātu frakcija noteikti protestē
pret šādu policijas rīcību, un frakcijas vārda man
jāsaka, ka tādam ministrim, kas uz šīm lietam grib
skatīties no policejiskas valsts ministra viedokļa
un savus uzskatus negrib mainīt, nav vietas mušu
demokrātiskā republikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Miezim.

E. Miezis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Man jāsaka, ka iekšlietu ministra atbilde nesaietas
ar patiesību. Patiesībā bija ta. Pulkstens bija 9,
kad ieradās polītiskās pārvaldes aģenti ar vauak
policistiem. (Sauciens no vietas: «No rīta vai vaka-
rā?») Ja Jūs gribat gulēt, tad guliet vienļ — Arod-
biedrības telpās atradās apmēram 58 cilvēki. Ienā-
kuši policisti deva rīkojumu, lai visi izejot otra ista-
bā. Tas tā ir parasti, kad izdara kratīšanu, ka pie
skapjiem neviena neatstāj, bet izdzen āra citas tel-
pās. Tikai ar lieliem protestiem dažreiz var panākt,
lai atstāj kādu tanī istabā, kur notiek kratīšana. Lai-
miņa kungam to vajaga zināt, ka izdarotkratīšanu,
nedrīkst izdzīt visus cilvēkus no izkratāmam telpām,
sevišķi arodbiedrībās, kur ir vairāk skapju. Es
vienmēr esmu karojis ar šo parādību, bet Laimiņa
puiši negrib to ievērot. Ta arī šoreiz es teicu, lai
valdes locekļi neiet nost no saviem skapjiem, lai pa-
liek pie tiem.

Koikstrādnieku arodbiedrības valdes locekle
bija iegājusi atejas vietā, kur ari policists izgāja vi-
ņai līdz. Bet vēlāk kāds aģents ienesa veselu paku
literatūras, teikdams, ka ta atrasta ateja un _ ka šī
sieviete esot to tur nolikusi. Ar varu gribēja pie-
spiest, lai šī valdes locekle parakstītu protokolu, ka
viņa ir vainīga. Kāds policijas ierēdnis pat ķeras
pie revolvera: šaušot viņu nost, ja viņa neparakstī-
šot. Viņa atbildēja, ka neesot to_ darījusi, neesot
redzējusi, no kurienes šī nelegāla literatūra ņemta
un tā tad nevarot arī protokolu parakstīt. Par to
viņu aizveda uz politisko pārvaldi.

Ar mani bija tā. Laimiņa kungs teica, ka poli-
tiskās pārvaldes aģenti aizrādījuši, ka tas portfelis
neesot bijis mans. Lieta bija tāda. Kad viņi ienāca,
es sēdēju pie galda. Portfelis bija man rokas. Es
to neizlaidu no rokām arī tad, kad gāju no skapja
uz skapi novērodams, vai kaut kas no aģentu pie-
durknēm neizkrīt, kā tas bieži gadās. Tad paņēma
4 aprakstītus papīra gabaliņus un vienus grāmatu
vākus, kuros bija vēl kādas_ 3—4 lapas iekša. Es vi-
su atzīmēju, lai mums velak nevarētu piesiet lietu.
Tikko atsēdos pie galda, nolikdams portfeli uz krē-
sla, kāds polītiskās pārvaldes aģents, radīdams uz
kādu skapi, jautāja, kam tas piederot. Es paskatī-
jos un teicu, ka minētais skapis pieder kokstradnie-
kiem. Bet tai pašā momenta kāds no politiskas pār-
valdes aģentiem kā lapsa bija pielīdis man no mu-
guras klāt, paķēra manu portfeli un taisīja to vaļa,
neskatoties uz to, ka es aizrādīju, ka tas, ir mans.
Man jāaizrāda, ka mūsu policisti laikam ir nevis, lai
uzturētu kārtību, bet lai radītu nekārtības. (./• Ba-
lošu starpsauciens: «Ierodas pilnīgi piedzērušies!»)
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Taisnība - - viņi ierodas pilnīgi piedzērušies. Kad
es neļāvu taisīt portfeli vaļā, tad policisti saķēra
mani aiz rokam un saka lauzt rokas tik stipri, ka
man bija jākliedz, ko dzirdēja arī blakus istabā eso-
šie cilvēki, bet kas nevarēja no turienes izkļūt, jo
policisti tos sargāja. Es turēju portfeli, bet tomēr,
ja nemaldos, polītiskās pārvaldes aģentam Grin-
bergam izdevās izraut no portfeļa kādu burtnīcu.
Ministra kungs apgalvoja, ka portfelī atradusies ne-
legāla sarakstīšanās, tikko ne ar pašu kominterņu.
Tas tā nebūt nav. Minētā burtnīcā nebija nekas cits,
ka vienkāršs arodbiedrības biedru saraksts. Es biju
paņēmis šo burtnīcu līdz, lai savestu to kārtībā, jo
drīz bija paredzama biedru sapulce.

Tādi ir lietas faktiskie apstākļi. Ministra atbil-
dēno patiesības nebija ne vēsts. Tie bija no gaisa
grābti fakti, ko polītiskās pārvaldes aģents Grin-
bergs tam bija teicis.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Varēja tomēr sagaidīt no iekšlietu ministra, ka viņš
runās par šo lietu kaut cik, no pilsoniskā viedokļa,
nopietnāk un kaut cik, no buržuāzijas stāvokļa, no-
pietnāk pieies pie šī jautājuma.Domāju, ka ministri
šinī ziņā jau pietiekoši pamācīja un norāja deputāts
Petrevics, izteikdams to viedokli, kādam vajadzē-
tu būt demokrātiskam pilsonim un kādam jābūt de-
mokrātiskas valsts iekšlietu ministrim. Bet izrādī-
jās, ka to nevarējām sagaidīt. Neko sevišķu jau
mēs arī negaidījām, bet tomēr šinī gadījumā te bija
kādas cerības.

Ar to, ka deputāts Miezis bija pateicis, ka tas
ir viņa portfelis, taču būtu pieticis katrā, tā sauktā
demokrātiskā un arī monarchiskā valstī, lai port-
feli atzītu par deputāta portfeli arī tad, ja tas pat
nebūtu viņa. Bet Latvijā tas tā nevarēja un nevar
būt.

Vēl ir viens cits jautājums, un proti par to, ka
šinī portfelī esot atrasts kāds kommūnistu nelegā-
lās partijas vai organizācijas locekļu saraksts. Lūk,
to aģenti no tā portfeļa esot izgrābuši, un ministrim
nebija kauna sacīt, ka no šī dokumenta tikšot taisī-
ta lieta — laikam par deputātu Miezi. Savādi gan
izklausās, ka, izpildot vai neizpildot ras pašus li-
kumus, vienmēr sastāda protokolus uz vietas, bet
par šī portfeļa saturu nav sastādīts nekāds proto-
kols, uz ko polītiskās pārvaldes ierēdņi parasti ir tik
nadzīgi. Gluži otrādi, portfelis tā kā tā ir palicis pie
Mieža; ar to ir atzīts, ka tas ir viņa. Bet no tā iz-
grābts kāds papīris, un ministris saka, ka no tā iz-
nākšot politiska lieta. Lūk, kāda komiska atbilde,
kāds nostādījums! Te jārunāpar to, ka ar ministra
ziņu, ar ministra aizrādījumiem ir mēģināts sari-
kot provokāciju visnekrietnākā vei-
d ā. Vai no portfeļa būtu kas izņemts, vai nebūtu
izņemts un aiznests, un ja ari apsardzes aģenti teik-
tu: lūk, portfelī bijis tas un tas —, neviens cits to
redzējis nav, tikai polītiskās pārvaldes aģenti. Šo
pilnīgi provokācijas rakstura stāvokli iekšlietu mi-
nistris šeitakceptē un atzīst par likumīgu.

Mums šinī lietā nav nekādu illuziju. Mes ne-
domājam, ka Latvijas politiskai policijai, Latvijas
iekšlietu ministrim un tamlīdzīgiem ļaudīm vispār
pret mūsu frakciju un pret Latvijas strādniekiem
būtu kāda iecietība vai, tā saukta, demokrātiska
likumība. Daudziem citiem ir illūzija, ka deputātu
neaizskaramību Latvijas parlamentā, Latvijas Sa-
eimā tomēr respektē. Mes šodien redzēsim, vai
buržuāzija savas polītiskās pārvaldes rīcību atzīs

par tādu, ko no demokrātiskā, viņas konstitucionā-
lā viedokļa vajadzēs atzīt par nepareizu. Mes do-
mājam, ka tas gan nenotiks. Droši vien buržuāzija
atzīs, ka tā var darīt, ka deputātus var grābt ciet,
ka var viņiem lauzt rokas, var iztukšot kabatas un
portfeļus, ka var konstitūciju pārkāpt uz katra ielas
stūra un katrā vietā. Tas nozīmē, ka buržuāzija pa-
ti spļauj uz savu konstitūciju, ka viņa pati to iznī-
cina. Lūk, ko nozīmē šāda rīcība, un iekšlietu mi-
nistris ir tas, ar kura rokām vai puišiem šī konstitū-
cijas iznīcināšana notiek ne tik vien katru dienu,
bet, var teikt, pat katru stundu! (_A- B?iedism vie-
tas: «Jūs par to varat tik priecāties! To jau Jus
gribat panākt!») Tas strādniekiem visur un vien-
mēr jāievēro, to strādnieki arī itin labi zin un sa-
prot, bet arī visiem dēmokratiskāk domājošiem un
cerošiem pilsoņiem ar šādu stāvokli un apstākļiem
nāksies ļoti un ļoti bieži sadurties. Tad arī viņi re-
dzēs, ko nozīmē buržuāzijas demokrātisms.

Kā vispār rīkojas polītiskās pārvaldes aģenti
kratīšanās? Es varu attēlot vairāk gadījumu. Arī
pie manis šādas kratīšanas «demokrātiskas» Latvi-
jas valsts pastāvēšanas laikā ir notikušas jau ļoti
daudz reižu. (Sauciens pa labi: «Cik tad ir bijis?»)
Polītiskās pārvaldes ierēdņi nezin, ko kratīt, ko
nekratīt, ko ņemt līdz, ko nē, kas pec viņu «liku-
mības» vai nelikumības ir ņemams un kas ne u. t. t.
Viņiem ir līdz konfiscējamo grāmatu saraksts. Es
nezinu, vai viņiem to ir devis pats ministris, vai
kāds cits. Varbūt arī Briedis ir viņiem to iedevis.
(A Briedis no vietas: «Jā, jā!Es, es! Lai tik labi
izkrata!») Polītiskās pārvaldes ierēdņi nezin, vai
grāmata ir konsficējama, vai nav. Viņi meklējas
savā sarakstā, kas ir konfiscējams, kas nav, ko ir
atļauts ievest, un ko nav atļauts. Protams, šinī sa-
rakstā daudz kā nav, un viņi nevar zināt, vai grā-
mata ir konfiscējama, vai nē. Tad viņiem nekas
cits neatliek, kā paņemt līdz kādas 100—200 vai pat
300 grāmatas, jāved tās uz politisko pārvaldi un
jānovieto tās pagrabos.

Lūk, tā tas ir ar grāmatām. Protams, arī iekš-
lietu ministris par grāmatām nav daudz labāk in-
formēts nekā viņa puiši. Kad pie manis bija pedeja
kratīšana, tad paņēma līdz lielu daudzumu grāmatu.
Vajadzēja tās vest automobilī un tērēt benzīnu. Va-
rēja jaupat kājām aiziet uz apsardzi. Sastādīja garu
sarakstu, kādas grāmatas paņemtas. Vienu daļu_ at-
deva atpakaļ, bet otru daļu aizveda pie izmeklēša-
nas tiesneša. Sastādītā sarakstā bija ievesta arī
viena piezīmju grāmatiņa, kurā esot atrasta Latsek-
cijas adrese. Ievērojiet, Latsekcijas adrese! Šī ad-
rese figurēja kā pamats visai lietai. Bet pie izmeklē-
šanas tiesneša izrādījās, ka tādas Latsekcijas ad-
reses tanī piezīmju grāmatiņā nemaz nav bijis. Po-
lītiskās pārvaldes ierēdņi bija izgudrojuši šo Lat-
sekcijas adresi! Bez tam: vai tad neviens nevar zi-
nāt Latsekcijas adresi? Ja tāda arī būtu bijusi ma-
nā piezīmju grāmatiņā, tad tas taču nav nekāds ap-
vainošanas materiāls, ne piesiešanās punkts, jo Lat-
sekcijas adrese atrodama Padomju Savienības ad-
rešu grāmatās. Vai tad vajadzēja šādu Latsekcijas
adresi atvest līdz Latvijā kabatas grāmatiņā un uz-
glabāt taisni tā, lai polītiskās pārvaldes aģentiem
būtu ko uzstrādāties!?

Lūk, tas ir raksturīgi, kādā veidā rodas apvai-
nošanas materiāls un polītiskās prāvas, kuru sekas
ir 4 līdz 6 gadi katorgas strādniekiem.

Tāpat tas ir bijis šinī gadījumā. Pagājušā ne-
dēļā — ceturtdien, vai piektdien — notikusi kratī-
šana Lielā Jaunavu ielā. Svētdien polītiskās pār-
valdes ierēdņi atkal bija klāt un ienesa no ārienes
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kādu paku, par kuras saturu nekas nebija zināms,
bet cilvēkus, kas atradās telpās, spieda parakstī-
ties, ka tā pieder viņiem. Kāds arodbiedrības
biedrs neparakstījās; viņu arestēja un aizveda uz
politisko pārvaldi, lai piespiestu parakstīties, Lūk,
tā rīkojas jūsu, «demokrātiskā» valstī, tā rīkojas
jūsu konstitūcijas vārdā!

Iekšlietu ministris, kurš deva šo jocīgo atbildi,
ir tas komandieris, kas komandē šo savu konstitū-
ciju pārkāpt.

Vēl raksturīgāki ir tas, ka jūsu pašu sapulcēs
notiek lieli joki. Tā piemēram lasām jūsu paSu avī-
zēs, ka Latgalē svētdien Latgales tautas nama bied-
rības sapulcē notikušas ārkārtīgi komiskas lietas,
par kurām jaupat zirgiem jāsmej. Tur bijis tieslietu
ministris, tieslietu ministris vadījis sapulci, un viņam
brukuši virsū Iekšlietu ministrijas policija. Tādas
cūcības iet vaļā jūsu «demokrātijā»: koalīcija, poli-
cija, Tieslietu ministrija, politiskā pārvalde — juku
jukām. Un paši jūs esat sapinušies savās muļķībās.

_
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godā-
tie deputātu kungi! Pēc deputāta Mieža paskaidro-
jumiem, kā tā lieta kratīšanā notikusi, redzams, ka
apstākļi ir vēl ļaunāki nekā likās pirms viņa pa-
skaidrojumiem. Proti, deputāts Miezis teica, ka vi-
ņam portfelis bijis iepriekš rokās ilgāku laiku, un
ar portfeli rokās viņš gājis ar polītiskās pārvaldes
ierēdņiem no viena skapja uz otru, kas kratīti. Tā
tad polītiskās pārvaldes ierēdņi ir redzējuši, ka de-
putātam Miezim ir portfelis padusē, ir to ievēroju-
ši. Viņiem vajadzēja arī redzēt, ka vēlāk uz galda
gulošais portfelis ir tas pats; tāpat vajadzēja arī re-
dzēt, ka deputātam Miezim vēlāk vairs nebija port-
feļa padusē. Nevar būt šaubu, ka polītiskās pārval-
des ierēdņi zināja, ka tas ir deputāta Mieža portfe-
lis. To viņi ir zinājuši, bet tomēr izlietojuši, tā sa-
kot, savu stāvokli tanī nolūkā, lai pārkāptu mūsu
konstitūciju, lai aizskartu deputātu neaizskaramī-
bas tiesības. Tādiem ierēdņiem nav vietas politiskā
pārvaldē.

Šinī sakarībā vispār jāsaka, ka mums, diem-
žēl, nav pārliecības, ka polītiskās pārvaldes ierēd-
ņi neizlietotu savu varu nelikumīgi. Es ļoti bieži
esmu dzirdējis, ka atsevišķos gadījumos polītiskās
pārvaldes ierēdņi kratīšanās, ja kratāmie ir bijuši
neuzmanīgi, paši ir atstājuši nelegālu literatūru. Līdz
šai dienai es neesmu pārliecināts, ka tiešām tas ne-
notiktu. Mūsu polītiskās pārvaldes priekšnieks gan
apgalvo pretējo: tas tā neesot; viņš esot devis rī-
kojumu, ka jārīkojoties stingri likuma robežās. Es
nešaubos, ka priekšnieks ir devis šādu rīkojumu,
bet viņa apakšnieki — ierēdņi ne katru reizi to iz-
pilda. Man nāk atmiņā Krāslavas lieta, ko kādreiz
izmeklēja Saeimas izmeklēšanas kommisijā. Lai gan
polītiskās pārvaldes priekšnieks apgalvoja, ka are-
stēto jauniešu spīdzināšana nav varējusi notikt, to-
mēr šī Augstā nama locekļi konstatēja, ka tas ir
noticis, ka ierēdņi izlietojuši savu varu nelikumīgi.
Daudzreiz mums ir bijis jāaizrāda ne tikai saviem
partijas biedriem, bet arī citām personām, lai pie
kratīšanām ir uzmanīgi, lai nevienā telpā nelaiž po-
litiskās pārvaldes ierēdņus, neejot viņiem līdzi un
nepieaicinot lieciniekus,, kas redzētu, vai paši
polītiskās pārvaldes ierēdņi tur nenomet kādas la-
piņas — nelegālu literatūru. Diemžēl, tādi aizrādī-
jumi ir jādod, jo mums nav pārliecības, ka politi-
skas policijas ierēdņi rīkojas pareizi, saskaņā ar li-
kumiem, kas mūsu valstī pastāv. Vairāki mūsu

t

partijas biedri provincē ir sūdzējušies, ka noteiktās
dienās, kad sagaida tā sauktās kommūnistu uzstā-
šanās, piemēram, 1. augustā vai kādā citā datumā,
kādā pretkara akcijā, taisni ap mūsu partijas biedru
ēkām uz laukiem šur un tur bijušas izkaisītas prok-
lamācijas. Viņi tur aizdomās polītiskās pārvaldes
ierēdņus vai viņu aģentus, ka tie ir kaisītāji, ka
kaisīts tiek ar nolūku ievilkt mūsu partijas biedrus
slazdos. Tas notiek pie tādām personām, kuras
mēs ilgi pazīstam un noteikti zinām, ka viņas nav
nelegālās kommūnistu partijas biedri, ka viņas uz-
stājas pret šo partiju, ir noteikti mūsu partijas pie-
kritēji.

Acīmredzot, strādniecības ieskats, ka nevar
sagaidīt no visiem polītiskās policijas ierēdņiem li-
kumīgu rīcību, ir stipri pamatots. Plašas strādnie-
ku aprindas domā, ka ja ir darīšana ar polītiskās
pārvaldes ierēdņiem, tad jātur acis vaļā, lai pats
ar liecinieku redzētu, ka kaut kas neizslīd polītiskās
pārvaldes aģentam no piedurknes, kādeputātsMiezis teica. Ja netur vaļā acis, tad nevar galvot,
ka neatrod nelegālas literatūras krājumus.

Man ir atmiņā viens no mūsu Saeimas vēlēšanu
listes kandidātiem. īsi pirms vēlēšanām pie viņa,
viņa atklātajā piebūvē, nenobeigtā ēkā, atrada
proklamācijas. Klāt bija vēl viens otrs mūsu parti-
jas biedrs, tagadējais Saeimas deputāts Muižnieks,
kas redzēja, kā šī kratīšana notika. Izejot ārā pie-
būvē otrreiz, kad viss jau bija izkratīts — kratī-
šana notika vakarā pie uguns gaismas —, uzreiz
parādīja paku ar nelegālu literatūru — proklamāci-
jām. Persona, pie kuras kratīšana notlKa, Ir Hg-
gadīgs mūsu partijas biedrs. Es viņu pazīstu per-
sonīgi, zinu viņa pārliecību. Viņš nav bijis un nav
kommūnists. Nav saprotams, kā varēja gadīties, ka
pie viņa mājas piebūvē atrada nelegālu literatūru.
Es šo jautājumu esmu pārrunājis ar polītiskās pār-
valdes priekšnieku. Priekšniekam ir tā pārliecība,
ka tas tiešām tā būs bijis, ka minētā persona ir kom-
mūnists, un ka ir pilnīgi neiespējami, ka polītiskās
pārvaldes ierēdņi nolikuši nelegālo literatūru.

Tagad paskatīsimies, kā lietas norisinājās tā-
lāk. Nāca Saeimas vēlēšanas. Jūs, kungi, sapratī-
sit, ka ja minētā persona būtu bijusi kommūnists,
tad viņa katrā ziņā no mūsu listes sēdētu še Saeimā.
Ja šī persona tiešām būtu kommūnists, tad nelegā-
lā kommūnistu partija dotu rīkojumu to izcelt, dot
iespēju tam iekļūt Saeimā no mūsu listes, pēc kam,
zināms, tāda persona izstātos no mūsu frakcijas un

? pārietu kommūnistu frakcijā. Bet izrādās, Ka tas tā
nav noticis. Pārvaldes priekšnieks apzīmēja šo per-
sonu par atbildīgu kommūnistu darbinieku, par ve-
sela rajona pārzini.

Lai nu arī būtu kā būdams, tomēr paliek nesa-
protams, kā proklamācijas varēja rasties. Mums
nav pārliecības, ka šīs proklamācijas nav tīšām ie-
liktas, tāpēc arī aizvien pie polītiskās pārvaldes ie-
rēdņu kratīšanām jāuzmanās. Mēs gan varētu no
iekšlietu ministra prasīt, lai viņš te dotu noteiktus
aizrādījumus šādas nebūšanas novērst, lai sabiedrī-
bā, arī strādnieku starpā, rastos reiz pārliecība, ka
politiskās pārvaldes ierēdņi kratīšanās izturas liku-
mīgi, ka viņiem nav jāskatās uz pirkstiem, ka pie-
pēži nerodas nelegāla literatūra un ka nearesiē ne-
vainīgas personas, nesarīko provokāciju. Tagad
mums tādas pārliecības nav. Pēc atbildes uz jau-
tājumu deputāta Mieža lietā grūti domāt, ka iekš-
lietu ministris dos šādus rīkojumus. Te jāsper visi
soļi, lai vismaz Saeimas deputātus neierobežotu,
lai nerīkotos pret mūsu satversmi.
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Musu frakcijai jāizsaka nopietns protests par
visārn nebūšanām, un frakcijas vārdā es paziņoju,
ka mes nenovērsīsim acis un darīsim visu, lai šīm
nebūšanām reiz darītu galu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pec šī valkana iekšlietu ministra Laimiņa atbildes
noklausīšanās uz mūsu piepnasījuimu jāsaka, ka pa-
tiešām varēja vairāk ko gaidīt, varēja gaidīt gu-
drāku atbildi. Es nedomāju, ka pilsoņu kungi būtu
iecēluši tik atbildīgā amatā cilvēku, kas neatbilst
vajadzībām. Ko tad atbildēja iekšlietu ministris?
Viņš skaidai pateica, ka, lūlk, Mieža portfelī esot at-
rasts nelegālās kommūnistu partijas biedru saraksts.
Es nedomāju, ka iekšlietu ministris tam tic, un
man liekas, nebūs šeit neviena, kas ticētu, ka La-
tvijas nelegālās komimūnfetu partijas biedru sa-
rakstu glabā kāds deputāts. Man liekas, tam nevar
ticēt neviens, kaut tam būtu galīgi sabojāti, nervi,
kaut tam būtu vissliktākās domāšanas spējas.

Visi uzbrukumi, visas represijas notiek ne tā-
pēc, ka būtu atrasts kāds koimimūnfetu partijas bie-
dru saraksts, bet man jākonstatē šeit viens, ka iekš-
lietu ministris Laimiņš ir noslīdējis uz tās pašas
pakāpes, uz kuras stāv viens pilsoņu žurnālists, par
kuru paši pilsoņu laikraksti rakstīja pavasarī. Šis
jauneklis ir Follkmanis-Strauts, un tas jau pa-
vasarī provocēja mūsu frakciju. Airī šī atbilde nav
vairāk nekas kā provokācija. Un pēc šis atbildes
patiešām jābūt skaidram,, ka ne tik vien politiskās
pārvaldes ierēdņi ir gribējuši uzdienēties, bet ka te
Iekšlietu ministrija gatavo provokāciju un gatavo
to pilnīgi apzināti. Ja pavasarī šī Eollkmaņa pro-
vokācija neizdevās, tad. tagad šo lietu grib padarīt
izdevīgāku, grib panākt, lai patiešām viena daļa
sabiedrības ticētu, ka patiešām šāds nelegālās kom-
mūnistu partijas biedru saraksts ir atrasts. Pro-
vocē ne tik vien mūsu frakciju, bet provocē arī
strādnieku legālas organizācijas, arodbiedrības.

25. janvāra kratīšanā notika tā, ka pēc proto-
kola parakstīšanas, kad arodbiedrības telpās nekas
netika atrasts, sameklēja vēl kaut kādu tur paku,
kaut kādu drukātu Izdevumu un mēģināja piespiest
kādu cilvēku parakstīt protokolu, kurā rakstīts, ka
šis drukātais izdevuma atrasts arodbiedrības telpās.

Devītā februārī atkal tika izkratītas visas arod-
biedrības telpas. Atrasts nekas netika, vismaz ne
kaut kas tāds, ko varētu konfiscēt un ko varētu pie-
siet pie lietas. Un tomēr pēc notikušās kratīšanas
atkal ienesa kaut kādu tur žurnālu, kas itin kā at-
rasts arodbiedrības atejas vietā, un mēģināja atkal
kādu cilvēku, kas bija palicis beidzamais arodbie-
drības tei'pās, — ar varu piespiest parakstīt proto-
kolu, ka šis žurnāls atrasts arodbiedrības telpu ate-
jas vietā. Kad nu šis cilvēks neparakstīja, tad viņu
ņēma un vienkāršiapvainoja pašu, ka viņš bijis tas,
kas atstājis atejas vietā šo žurnālu, neraugoties uz
to, ka uz atejas vietu vienmēr parasti ietJīdz_poli-
cija. Vēli šodien laikam šī sieviete ir politiska ap-
sardzē. Es vismaz nezinu, ka viņa no turienes būtu
atgriezusies. Kā jau teicu, ja nevar ar varu pie-
spiest parakstīt nepareizu protokolu, tad vismaz
apvaino pašu to cilvēku, neraugoties uz to, vai viņš
ir vainīgs, vai nav.

Arī šinī gadījumā ar Mieža portfeli noticis tas
pats. Iekšlietu ministris savā atbildē pateica, ka
pēc portfeļa iztīrīšanaskonstatēts, ka tanī atradušas
tādas un tādas lietas. Bez šaubāmi, var jau visu ko
pēc tam pierakstīt. Mums nemaz nav jāiet unja-
mekllē līdzīgas provokācijas tālā pagātne, nav jāiet
meklēt kaut kur aiz robežas. Atcerēsimies vien,

kas noaika ar Deramam. Vai Denrnani arī tāpat ne-
provocēja? Arī viņam pierādīja, ka viņš, lūk, dru-
kājis viltotu naudu. Pa tādu pašu ceļu iet arī paš-
laik. Ja nevar pierādīt, ka saņemtas no Maskavas
dažādas instrukcijas, tad, lūk, grib pierādīt, ka de-
putāta portfelī katrā ziņā atrasts komimūnistu par-
tijas biedru saraksts. Tlā ir tiešām tāda rīcība, pret
kuru patiesībā nobāl viss cara režīms.

Ir vislielākā nejēdzība, ka valstī, kas saucas de-
mokrātiska, komimūnistu partija ir nelegāla. Taisni
šo pašreiz izmanto Iekšlietu ministrija ar saviem
puišiem, lai ķentiu visus tos cilvēkus, kas aizstāv
strādnieku intereses. Jau tas vien, ka šī komimū-
nistu partija ir nelegāla, pierāda to policejisko un
žandarmejisko režīmu, kāds pašreiz valda. Uz tā
pamata, ka koimmūnistu partija ir nelegāla, jūs ka-
tru dienu kādu varat padarīt par kommūnistu par-
tijas biedri, katru, kas jums nepatīk, lai viņu varētu
'iesēdināt uz vairāk gadiem centrālē, vai, kā poli-
tiskās pārvaldes ierēdņi saka: ja jūs neteiksit to
un to, tad mēs- jūs iesālīsim uz visiem laikiem, cen-
trālē. To saka katrs ierēdnis, un to apstiprina arī
iekoietu ministris ar savu atbildi.

Un pēc visa tā jūs, pilsoņu kungi, nākat un sa-
kāt, ka, lūk, strādniekam vajaga šo demokrātiju
respektēt, vajaga ievēro,t tās likumus un nedrīkst
tos pārkāpt. Bet jūs paši. taču! katrā vietā tos ne-
ievērojot un izmantojot to apstākli, ka koimmūnistu
partija ir nelegāla, lai ķertu visus tos, kurus jūs ie-
domājaties par kammūnistu partijas biedriem, lai
viņife fiziski pilnīgi iznīcinātu! Mums skaidri jāpa-
saka, ka tādu «likumību» mēs nevaram ievērot un,
bez šaubām, arī neievērosim. Ja jūs gribat pie-
spiest strādniekus ievērot nejēdzīgo režīmu, tad
man jāsaka, ka jūs viņus nekādā ziņā nepiespiedīsit
to darīt. Strādnieki katrā gadījumā uz šādām lie-
tām skatās citādāk un nekādā ziņā šo jūsu police-
jisko režīmu netur par tādu, kas jārespektē un jā-
izpilda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —

iekšlietu ministra at ib ii 11 d e uz d e p u-
tāta J. Baloža u. c. iesniegto jautāju-
mu (par kratīšanām arodbiedrību telpās). Vārd's
iekšlietu ministrim Taimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Godātie depu-
tātu kungi! Šis otrais jautājums ir ļoti īss un skan:
uz kāda likuma pamata iekšlietu ministris ir licis
polītiskās pārvaldes ierēdņiem un policijai, izdarot
kratīšanas arodbiedrību telpās, sist tur atrodošos
strādniekus. Te ir skaidri formulēts jautājums, nav
tikai jautājumā minēti fakti, kur tas noticis, kad tas
noticis, un kad tāds rīkojums dots. Es domāju at-
rast kādus faktus šī jautājuma motivētāja runā, t. i.
deputāta Baloža runā, kuras stenogramma ir 6 la-
pas; piu'ses gara, tomēr arī tur nevienā vietā runā-
tājs nav minējis faktus, nedz arī mēģinājis minēt,
kur iekšlietu ministris un kad licis strādniekus sist.
Nevienā vietā šinī runā šādus faktus nevar atrast.
Vienā vietā ir gan teikts, ka policija kratīšanā esot
situsi kādu pilsoni Austriņu, kas dzīvojot Zvaigžņu
ielā 4, un arī kādu Kacenu. Bet tur nav pateikts,
ka iekšlietu ministris devis šādurīkojumu. Tāpēc pie
labākās gribas uz šo jautājumu, kur nav nekādu faktu,
es nevaru neko vairāk paskaidrot, bet tikai pateikt,
ka tādu rīkojumu nekad neesmu devis. (Starpsau-
cieni no strādnieku un zemnieku frakcijas.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
'i ekš II ietu ministra atbilde uz depu-
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t ā t a 0. J a nku s u. c. iesn i e gto j au t ā ju-
mu (par pasu kontroli strādnieku izrīkojumos un
sapulcēs). Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Šinī jautājumā ir runa par pastāvī-
gām pasu kontrolēm strādnieku izrīkojumos un sa-
pulcēs un par strādnieku aizturēšanu policijas ie-
cirkņos un politiskā pārvaldē. Šis jautājums savā
?salturā ir līdzīgs otram jautājumam,, kur ir runa gan
ne par sapulcēm' un izrlkogumieim, bet par arodbie-
drību telpām. Ir taisnība, ka strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputātu vai arī to aprindu pār-
stāvju, kas grupējas ap šo frakciju, sarīkotos izrī-
kojumos un sapulcēs kontrolē pases un krata bie-
žāk nekā citos izrīkojumos un sapulcēs. Jājautā,
kāpēc tas tā? — Vai paši jautājuma iesniedzēji ne-
varēja nākt uz šīs katedras un pateikt motīvus, kā-
pēc notiek šīs kratīšanas? Vai paši jautājuma ie-
sniedzēji nevarēja atcerēties, kā norit viņu izrīko-
jumi un sapulces? Vai pēdējo mēnešu laikā viņi
atcerēsies daudz tādu gadījumu, kur viņu sarīkotās
sapulces vai izrīkojumi būtu beigušies bez kaut kā-
diem traucējumiem? (./. BaLža starpsauciens:
«Bez policijas traucējumiem!»)

Ne pirmo reizi man no šīs katedras Augstajam
namam ir bijis jāpaskaidro par to kustību, ko pie
mums sauc par kommūnistu kustību. Bieži vien
šīs frakcijas deputāti Saeimā nevar skaidri pateikt,
ko viņi aizstāv. (./ Balodis no vietas: «Mēs aiz-
stāvam strādniekus!») Es gribu te ar dokumentiem
pierādīt, ka jūs aizstāvat nevis strādniekus, bet
komimūnisitīisko kustību.

Es ņemšu materiālus, kas atrasti pie viena no
Padomju savienības nelegāli ienākuša komimūnistu
internacionāles sūtīta Latsekcijas pārstāvja, kam
šeit bijis uzdots organizēt kcmmūniistisko darbību.

.Koimimūnistiskās jaunatnes konferencē Rīgā,
kuras protokoli man ir pie rokas, pagājušā gada au-
gusta mēneša beigās debatēts par koimmūnistisko
organizāciju darbību Latvijā un starp citām komimū-
nistu organizācijām uzskaitīta arī Saeimas strād-
nieku un zemnieku frakcija. Tas ir skaidri redzams
šīs konferences protokolos, tāpēc to noliegt būs
grūti. Tā tad nepareizi ir, ka jūs aizstāvat strād-
niekus. Apskatīti konferencē dažādi gadījumi, kas
Latvijā notikuši, un starp citu arī 18. decembra am-
nestijas-kampaņa. Kā zināms, koimimūnistiskā inter-
nacionāle dod rīkojumus šejienes kommūnistiem bie-
ži sarīkot tā saucamās kampaņas — koimmūnistiskas
aģitācijas dienas; tā sarīkoja arī 18. decembra
amnestijas kampaņu. {J. Balodis no vietas: «Vai
amnestija vajadzīga tikai kommūnistiskai interna-
cionālei?») Apspriežot šo jautājumu, konferencē iz-
teiktas domas, ka 18. decembra kampaņas rezultātā
neesot iznācis tas, ko gaidījuši, jo arī tur esot iz-
paudies «1abpusējais» virziens. Ir zināms, ka kom-
mūnistu partijā arī ir divi virzieni: «iabpusējais» un
kreisais. Konferencē aizrādīts, ka bijusi pat ra-
jonu komiteja, kura kampaņas sākumā teikiusi, ka
masas neiešot demonstrācijā, jo nepadodoties kom-
mūnistu iespaidāmi. Tā izturoties ne tikai dažu ra-
jonu biedri, bet ari Saeimas frakcijas deputāti, pie-
mēram Laicens. Tālāk aizrādīts, ka avīzē «Darbs
un Maize» drukāts, ka sapulce nenotikšot. Toreiz
aicināja uz neatļaultu sapulci, bet «Darbs un Maize»,
to atsaukdama, izgāzusi kampaņu un demoralizē-
jusi jau diezgan plaši samobilizētās masas, mazi-
nājusi masu uzticību partijas organizācijai un par-
tijas_ frakcijai Saeimā. — Redziet, atkal jau otrā
vietā uzsvērts, kā skatās uz šo frakciju. — Beigās
apskatīta vēl 20_. janvāra kampaņa. «20. janvāra
kampaņā iabpusējās briesmas izpaudās daudz skai-

drāk. Labpusējie partijas biedri ar Saeimas frak-
cijas deputātiem priekšgalā..» u. t. t. (Saucieni pa
kreisi: «Lasait visu!») Arī konferences debatēs vi-
sur pastrīpots tas pats, ko jau teicu. Piemēram,:
«Partijai izdevies nostiprināties. Partija atklājusi
savus trūkumus un samobilizējusi masas uz cīņu.
Saeimas frakcija uzrāda ievērojamu darbības uzla-
bošanos, kauču ne tik radikāli, kā tas nepieciešams,
bet tomēr, ņemot vērā partijas kritiku, ir spējusi
dot ari labus parlamentārus uzstāšanās momentus.
Strādnieku kustībai frakcija jāatbalsta.» — Tāpēc
— vai nepietiktu reiz slēpties un maskēt kommūni-
stisko kustību ar strādnieku aizstāvēšanu? Nāciet
un droši, pasakai,!, ko jūs aizstāvat, ko jūs gribat sa-
sniegt!

Kad sanāca šī Saeima, tad kā jauns faktors Sa-
eimā radās strādnieku un zemnieku frakcija. Koui-

,mūnistu partijā, saprotama lieta, pacēlās jautājums,
kāds uzdevums būs šai frakcijai. Pēc nedaudz mē-
nešiem' no kcmmūnistu partijas — no Maskavas —
saņēma Stučkas instrukcijas, kur norādīts, kāds uz-
devums pildāms un pateikts sekojošais: «Pirmais
mūsu uzdevums kā pašvaldībās, tā parlamentā, ir
revolucionārās kustības legalizēšana, tas ir pašas
revolūcijas legalizēšana. Jāsagatavo Latvijas strād-
niecība katras buržujiskās valdības gāšanai un pa-
domju iekārtas nodibināšanai Latvijā. Nepiešķirot
parlamentam radošā darbā nozīmi, to tomēr iespē-
jams izmantot kā aģitācijas tribīni kommūnistu ideju
sludināšanai.» Ja apskatām daudzos iesniegtos jau-
tājumus, ko patiesībā varēja apvienot vienā, bet
kas sadalīti, lai rastu lielāku iespēju izrunāties nb šīs
katedras, tad rodas tāds iespaids, ka visas šīs in-
strukcijas kārtīgi pilda, kā tas kārtīgiem' partijas
darbiniekiem pienākas.

Iepriekšējie runātāji savās runās aizrādīja, ka
kratīšanasnotiek bez kāda pamata, ka nekas netiek
atrasts, ka sapulcēs un izrīkojumos, kur nekādas
nekārtības nenotiek, tomēr iejaucas policija. Es
gribu minēt faktus tikai par beidzamo laiku, sākot
ar pagājušā gada septembri līdz šai dienai, kas ir
noticis sapulcēs un izrīkojumos, ko sarīkojuši strād-
nieku un zemnieku frakcijas deputāti vai arī viņu
aprindas. 1929. gada 1. septembrī arodsavienība
sakarā ar 14. starptautisko jaunatnes dienu sarīkoja
Vidzemes šosejā Nr. 115 izrīkojumu, kur izplatīja
pretvailstīiska satura uzsaukumus un sacēla nekārtī-
bas; starp citu izkāra izrīkojuma vietā sarkanu ka-
rogu ar koimimūnistiskiem uzrakstiem. Tas laikam
nekas nav? — Tālāk — 1929. gada 14. oktobrī, iz-
kratot Rīgā, Jaunavu ielā Nr. 7, diz. 5, sabiedrības
«Darbs» telpās, atrasti strādnieku un zemnieku
frakcijas uzsaukumi ar uzaicinājumu ierasties uz
sapulci, lai gan sapulce bija noliegta. Tomēr bija
nodrukāti šie uzsaukumi, kuros aicināja uz neatļautu
sapulci. — Tad 1930. gada 6. janvārī Brāļu kapos —
jūs atcerēsities, ka tanī dienā atvaļināto karavīru
biedrība sarīkoja gājienu uz Brāļu kapiem, — va-
rēja domāt, ka šinī vietā tie taču atturēsies no ne-
lietībām. Tomēr sarīkoja nekārtības, izmētāja
kommūnistisku literatūru un izkāra pat sarkanu ka-
rogu. Laikam arī te nevajadzēja policijai iejauk-
ties? — Tālāk, kontrolējot dokumentuis arodbiedrī-
bas telpās, Jaunavu ielā Nr. 7, atrastas brošūras
un proklamācijas. Par nelegālas literatūras glabā-
šanu ir jāsauc pie tiesas atbildības, jo tais ir krimi-
nāls noziegums. Tāpat 1930. gada 25. janvārī at-
rasti kratīšana arodbiedrību telpās noslēpti krāsnī
konfiscētie «Jaunās Gvardes-» un «Vienības» vai-
rāki numuri. Citu reizi kratīšanā policija aizturē-
jusi kādu meklēto Lapiņu un otrreiz kādu Putniņu.
Atkal ir bijis iemesls policijai izdarīt pasu kontroli.
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1930. gada 9. februāri arī, izkratot arodbiedrības tel-

»
pas atrasta kommunjstiska literatūra, Latvijas
kommūnistu partijas «Latsekcijas» izdevums,
«Cīņa» Nr. 1 un Nr. 2, «Cīņa» Nr. 4, Nr. 5
un «Cīņa» Nr. 6 un 8, kā arī propagandas
bibliotēka Nr. 5. Nav bijuši tādi gadījumi,
kur kratīšanām nebūtu bijis nekāda pamata,
kur kratīšanas nebūtu atrasts ne kaut kastāds, ko nevajadzētu konfiscēt, ko nebūtu jau aiz-
liegts ievest un izplatīt Latvijā. (Strādnieku un
zemnieku frakcijas starpsaucieni.)

»
PriekšsēdētājsP. Kalniņš (zvanī): Lūdzu starp-

saucienus pa vienam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš (turpina): Tāpēc,

kamēr šinīs izrīkojumos unsapulcēs turpināsiestas,
kas līdzēsim ir noticis, kamēr šīs sapulces un izrīko-
jumuspārvērtīs par_koimmūnisma ideju izplatīšanas
vietām Latvija, tikmēr tiks sperti visi likumā atļautie
soļi pret šādu noziedzīgu, valstij kaitīgu rīcību, tik-
mēr policija turpinās savu darbību, lai neatļautu at-
tīstīties Latvijā pretvalstiskai kustībai. (Saucieni ?
pa labi: «Pareizi!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbilde uz d ep u-

»t ā t a L. L a i ce n a u. c. iesniegto jautāju-
mu (par arodbiedrību biedru sarakstu atņemšanu).
Vārds iekšlietu ministrim.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Attiecībā uz šo jautājumu es jaupa-
teicu, ka tas ir pilnīgi analogs iepriekšējam jautāju-
mam. Arī šeit ir runa par kratīšanām, tikai arodbie-
drību telpās. _ Iemesli, kāpēc šādas kratīšanas
izdara, ir tādi paši, kādus jau izteicu, proti
— arodbiedrību telpas ir pārvērstas par tā-
dām, kas nekalpo vairs strādnieku arodnie-
ciskām un sabiedriskām vajadzībām, bet kalpo
pretva'l/stisku ideju propagandai, kommūnisima
propagandai. {Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.)
Šeit atkal jautājumā nav uzrādīti gadījumi, kur kra-
tīšanas notikušas un kādos gadījumos biedru sa-
raksti atņemti, lai varētu noteikti atbildēt. Motivē-
jot šo jautājumu, deputāts Laicens... (/? Baloža
starpsaucieni.)

Priekšsēdētāji» P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
ilod, lūdzu pastāvīgi netraucēt runātāju! Kad Jūs
runājāt, Jūs neviens netraucēja.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: (turpina)
^

De-
putāts Laicens savā runā ir aizrādījis uz vairāk ga-
dījumiem, bet tiē attiecas uz 1928. gada 25. maiju.
Par tik veciem notikumiem,, man šķiet, vairs ne-
būtu jādod paskaidrojumi. Tālāk ir minēti 1928. ga-
da 1. jūnija notikumi. Arī par tiem ir jau runāts.
Citus konkrētus gadījumus ne šinī jautājumā, ne arī
motivēšanas runā jautājuma iesniedzēji nav minē-
juši. Tāpēc es aprobežošos ar tiem vispārējas da-
bas aizrādījumiem, ko man jau bija gods dot, ru-
nājot par iepriekšējo jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kartības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
pilsētu pašvaldību likumi \s. Referents
E. Rimbenieks. Turpinās likuma apspriešana pa
pantierm

«Otrā daļa.»
Iebildumu pret šo virsrakstu nav? Tas pie-

ņemts.
«Pilsētu pašvaldības iestāžu sastāvs un darbības apjoms.»

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Šis
virsraksts pieņemts.

«Pirmā nodala.»

Iebildumu nav? Pieņemts.
«Vispārējie noteikumi.»
Arī pret šo virsrakstu iebildumu nav. Tas pie-

ņemts. — Lūdzu nolasīt 11. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētu pašvaldības orgāni ir:
1) pi'sētas dome,
2) pilsētas va'de un
3) revīzijas komnusija.»
PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Vārdu pie 11. panta

neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 11. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 11. pants vienbalsīgi
pieņemts.

«Otrā nodaļa.»
Iebildumu pret šo virsrakstu nav? Tas pie-

ņemts. — Virsraksts:
«Pilsētas dome.»
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Lūdzu nola-

sīt 12. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
:<Pilsētas dome sastāv no noteikta skaita domnieku (75.

p.), kurus ievēl pilsētas iedzivotāji uz 4 gadiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie šī panta vārds
deputātam Zilaugotnim-Gukuram.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Līdzšinējais likums noteic, ka pilsētas
domnieki ievēlami uz 3 gadiem. Tagad redzam šinī
projektā, ka jauir paredzēts pilsētas domniekus ievē-
lēt uz 4 gadiem. Rodas jautājums, kamdēļ tad uz
4 gadiem un ne uz visiem 40. Ja jau reiz nonāk tik-
tāki, ka negrib tik biežas vēlēšanas, tad jau var ie-
vēlēt arī uz visu mūžu. Mūsu frakcija atzīst, ka
domnieki jāievēl daudz īsākam termiņam nekā tas
bijis līdzšinējā praksē, tamdēļ ka pilsoniskie dom-
nieki, aizmirzdami pa šiem trim gadiem,ko viņi sor
lījuši vēlēšanās, tikai pavisam retos gadījumos ko
izpilda. Tāpat sociāldemokrāti aizmirst, ko solī-
juši vēlēšanu laikā. Ja vēlēšanas notiktu biežāk,
tad skaidrs, ka vairāk pildītu to, kas solīts vēlēšanu
laikā. Mēs no savas puses liekam priekšā pārlabot
šo pantu, proti — liekam priekšā vēlēt domniekus
uz vienu gadu.

Ir nevēlami arī, ka ievēlētos domniekus nevar
atsaukt no amata, jaari viņi vēlēšanu laikā būtu sa-
solījuši daždažādus labumus, bet tad, kad viņi ievēlēti
par domniekiem, nemaz nedomā par savu solījumu
pildīšanu. Ir ļoti nevēlama parādība, ka domnieki
nerēķinās ar savu vēlētāju gribu; tāpēc mēs liekam
priekšā noteikt, ka vēlētājiem ir tiesība atsaukt sa-
vus vēlētos domniekus pirms viņu pilnvaru izbeig-
šanās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Uipem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Apspriežot šo jau-
tājumu pašvaldības kommisijā, pilsoņi lika priekšā
pilnvaru laiku pagarināt no 3 gadiem uz 5 gadiem.
(Starpsaucieni pa labi.) Bez šaubām, daudziem
pilsoņu kungiem izliksies par īsu arī 5 gadu termiņš,
varbūt viņi liks priekšā vēl garāku termiņu. Viņi
varbūt vēlētos domniekus_ ievēlēt ja nu ne uz visu
mūžu, tad uz pusmūžu. Šādi priekšlikumi nav jauni.
Bet pilsoņu kungiem, liekot priekšā garāku termiņu,
vajadzēja pierādīt līdzšinējā — 3 gadu garā ter-
miņa nevēlamības. Tos domniekus, kas savos tri-
jos darbības gados būs pierādījuši labu gribu, liet-
pratību un saprašanu pašvaldības darbā, varēs ie-
vēlēt arī turpmāk, un tos ievēlēs. Ja kāds dom-
nieks vēlēšanāsizkritis cauri

^ tad tur nekā nevarēs
darīt. Viņa darbība iepriekšējos trīs gados varbūt
būs bijusi tāda, ka viņš turpmāk nebūs vēlams
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pilsētas pašvaldības un domes sastāvā. Pilsoņu
kungi laikam sāk nojaust, ka ir pārdzīvoti tie laiki,
kad tie, kam ir mazākums tautā, ieņem vairākumu
pilsētas pašvaldībā. Pilsētas pašvaldības iestādē —
domes sastāvā soli pa solim sāk atspoguļoties tas
stāvoklis, kāds ir sabiedrībā. Vairākums, kas_ ļr
dzīvē, sāk izpausties arī pilsētu pašvaldības velē-
šanās. Pilsoņu kungiem, kā redzams, no tā ir bai-
les. Sociāldemokrātu frakcijas uzskats ir tāds, ka
3 gadu termiņš, kāds tagad pastāv, nebūtu paaug-
stināms uz 4 vai 5 gadiem. Tāpēc es aizstāvu līdz-
šinējo stāvokli pilsētu pašvaldībās, proti', ka domes
vēlamas uz 3 gadiem.

' Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Jau vispārīgās debatēs jautājums
par 3, 4, 5 vai vairāk gadiem bija viens no 'strīdus
āboliem; jau tad bija izdevība pietiekoši par to iz-
runāties. Tāpēc es visu to vairs /neatkārtošu. Pret
kommisijas priekšlikumu — 4 gadiem lieto tādu ar-
gumentu: kāpēc neprasot, lai domes vēlētu uz 40
gadiem, uz pusmūžu, vai pat uz visu mūžu. Bet
gluži ar to pašu argumentu mēs varam vērsties pret
mūsu pretiniekiem: kāpēc lai domes vēl uz 3 ga-
diem, bet ne uz vienu gadu, mēnesi, nedēļu (K.Di -
maņa starpsauciems: «Uz vienu sēdi!»), vai pat uz
vienu sēdi! Mēs ievērojam praktisko viedokli. No
piedzīvojumiem ir zināms, ka jo biežākas vēlēšanas,
jo ir sliktāk. Domniekiem mazāk prakses, un arī
vēlētāji nogurst no biežām vēlēšanām. Jo biežāk
notiks vēlēšanas, jo vēlētāju skaits būs mazāks, un
vairs nebūs pat lāgā vispārīgas vēlēšanas. Jūs jau-
tājat, kāpēc mēs aizstāvam 5 gadus. Lūk, kāpēc!
Vispirms vēlēšanas ir diezgan dārgas, otrkārt —
nav nekādas vajadzības domes tik bieži vēlēt. Es
saprotus ka valsts pirmos pastāvēšanas gados va-
rēja būt iemesls izdarīt vēlēšanas biežāk, piemēram
pēc katriem 3 gadiem. Tad apstākļi vēl nebija sta-
bilizējušies, un domnieku sastāvs varēja neatbilst
tam, ko vēlētāji grib pēc 3 gadiem. Tagad apstākļi
ir mainījušies. Velēšanās domnieku sastāvs' maiz
grozās. Tāpēc es lieku priekšā apmierināties nevis
ar 4, bet ar 5 gadiem. Tas ir vajadzīgs aiz prakti-
skiem iemesliem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Pirmos Latvijas gados domes pilnvaru laiks bija 2

? gadi,; pēc tam to pagarināja uz 3 gadiem. Ari val-
dības iesniegtajā projektā, ko Ministru kabinets pie-
ņēmis, par domi teikts, ka tā tiek vēlēta uz 3 ga-
diem. Ko jūsu valdība atzina par lietderīgu 1924.
gadā, tas tagad jums vairs neder. Kommisijā liek
priekšā 4 gadus. Arī tas par maz! Jūs liekat
priekšā 5 gadus. Kungi, ne tik strauji, vairāk ap-
domības! Neaizmirstiet, ka, izņemot Rīgu, Liepāju,
Daugavpili un Jelgavu, 53 mazās pilsētās Latvijā
sabiedrisko darbinieku nav daudz. Bez tam vē-
lēšanas nebūt nemaksā tik dārgi, un domes un kom-
misiju locekļi strādā bez atalgojuma. Es pašval-
dību labi pārzinu un tāpēc runāju. 4 un 5 gadi būtu
varbūt pieņemami Rīgai un citām lielākām pilsētām,
bet mazākām, neminot Durbi, kur ir tikai 500 iedzī-
votāju, tie nav pieņemami. Mazākās pilsētās intel-
iģentākie darbinieki ir ierēdni, kās bieži tiek mai-
nīti, pārceļot tos uz citām vietām. Dažreiz nav
kandidātu, ko likt to vietā: Latvijas pilsētu savie-
nība sarīkoja pagājušā gadā ekskursiju pa Ceko-
slovāķiju. _ Tur piemēram Morāvijas galvas pil-
sēta Brinnē ievēlami 90 domnieki. Brinne ir Mo-
rāvijas saimniecības un rūpniecības centrs. Briunes

pilsētas valdē ir 30 locekļu, pie kam valdes pre-
zidijā ir 6 locekļi. Tur arī vēlēšanas ir obligātori-
skas. Katru pilsoni, ja viņš nav vecāks par 70 ga-
diem, nav izbraucis tālāk par 100 kilometrieim, ja
nav slims un nav piedalījies vēlēšanās, maģistrāts
soda līdz 1000 kronām. Un tomēr šinī lielpilsētā
domes pilnvaru laiks ir tikai 4 gadi. Latvijas ap-
stākļos, sevišķi mazajās 53 pilsētās, lietderība prasa,
lai domes pilnvaru laiks nekādā ziņā nebūtu garāks
par 4 gadiem. Par viena gada termiņu man jāsaka,
ka tas nav pieņemams. Vēlēšanas vispirms jau
prasa zināmus izdevumus, kas, protams, nav iz-
šķirošais, bet rada arī traucējumus pašvaldības
darbā. Katru gadu izdarīt domes vēlēšanas nav
lietderīgi; tāpēc nav pieņemams 1 gada termiņš,
tāpat kā nav pieņemami 4 vai 5 gadi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. ' Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Zilaugotņa-Cukura
prieikšlikuimam — vēlēt domes uz vienu gadu —
man kommisijas vārdā jāizsakāspretim. Tāpat —
par otro priekšiliikumu, ka vēlētājiem ir tiesība at-
saukt savus vēlētos domniekus pirms viņu piln-
varu notecēšanas, man jāsaka, ka techniski tas nav
realizējams; tāpēc es esmu arī pret šopriekšlikumu.

Par. priekšlikumu, ko iesniedzis Ulpes kungs,
skaitļa 4 vietā likt skaitli 3, man jāaizrāda, ka šis
priekšlikums kommisijā noraidīts; tāpēc es .izsakās
arī pret to.

Vēl ir priekšlikums strīpot skaitli 4 un tā vietā
likt skaitli 5. Tas bija arī koimmisijā, bet tu.r šis
priekšlikums balsu vairākuma nedabūja; tāpēc
kommisijas vārdā nevaru atbalstīt arī šo priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 12. panta ie-
sniegti šādi priekšlikumi: vispirms deputāts J. Zlau-
gotnis liek priekšā:

II daļas otrās nodaļas 12. pantā «uz 4 gadiem» vietā likt
«uz 1 gadu»; bez tam papildināt šo pantu ar teikumu: «Vēlētā-
jiem ir tiesība atsaukt savus vēlētos domniekus pirms vii.m
pilnvaru notecēšanas.»—»

Deputāts P. Ulpe liek priekšā:
«12. pantā skaitļa «4» vietā likt skaitli «3».»

Deputāts A. Bergs liek priekšā
skaitļa «4» vietā likt skaitli «5».

Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms izšķir-
sim jautājumu, uz cik gadiem ievēlama dome, un
pēc tam balsosim par panta papildināšanu. Pirmo
likšu uz balsošanu deputāta Zlaugotņa priekšlikuma
pirmo daļu, kas paredz, ka dome ievēlama uz vienu
gadu. Ja to noraidīs, likšu uz balsošanu radikālāko
— deputāta Berga priekšlikumupar 5 gadiem. Ja
to noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Ulpes priekš-
likums. Ja kādu no šiem priekšlikumiem pieņems,
kommisijas redakcija atkritīs; ja nevienu priekšli-
kumu nepieņems, nāks nobalsošanā kommisijas re-
dakcija un beidzot — deputāta Zlaugotņa iesniegtais
12. panta papildinājums. — Lieku uz balsošanu de-
putāta Zlaugotņa priekšlikuma pinmo daļu —

1,2. pantā četru gadu vietā likt vienu gadu.

Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,
. kas ir par deputāta Zlaugotņa priekšlikuma pirmās

daļas pieņemšanu. Par tās pieņemšanu nodotas ti-
kai 6 balsis. Nepietiekošs skaits. Deputāta Zlau-
gotņa priekšlikuma pirmā daļa noraidīta. ?— Lieku
uz balsošanu deputāta Berga priekšlikumu —

12. pantā strīpot 4 un tā vietā likt 5.

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Berga priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
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tos. kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga
priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 35 balsis.
Deputāta Berga priekšlikums pieņemts; deputāta
Ulpes priekšlikums_ unkomimisijas redakcija atkrīt.
— Nobalsošana nāk deputāta Zlaugotņa priekšli-
kuma otra daļa —

12. pantu papildināt ar teikumu: «Vēlētājiem ir tiesība
atsaukt savus velētos domniekus pirms viņu pilnvaru notecē-
šanas.»

Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos.
kas ir par deputāta Zlaugotņa priekšlikuma otrās
daļas pieņemšanu. Par otrās daļas pieņemšanu no-
dotas tikai 6 balsis. Nepietiekošs skaits. Deputāta
Zlaugotņa priekšlikuma otrā daļa noraidīta. — No-
balsošanā nāk 12. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 12. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
12. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 12.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 43 bal-
sis, pret — 34 balsis. 12. pants pārlabotā veidā pie-
ņemts. — Lūdzu nolasīt 13. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Iekaro domnieki stājas pie savu pienākumu Izpildīšanas,

tie paraksta šādu svinigu solījumu:
Es, apakšā parakstījies, dodu svinīgu solījumu, ka savus

pi'sētas domnieka pienākumus izpildīšu pēc likuma un labākās
apziņas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 13. panta
neviens vairāk nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds
referentam.

Referents E. Rimbenieks: Kommisijā šāds
priekšlikums nav apspriests; es izsakos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts L. Jer-
šovs iesniedzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā II daļas otrās nodaļas 13. pantu strīpot
tagadējā veidā un tā vietā ievietot jaunu 13. pantu: «Domnieki
ir pie'īdzināmi immūnitātes ziņā Saeimas deputātiem.»—»

Referents teica,! ka šis priekšlikums kommisijā
neesot apspriests. Likšu to uz balsošanu. Ja to
pieņems, atkritīs kommisijas redakcija; ja deputāta
Jeršova priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā
13. pants kommisiijas redakcijā. Lieku uz balsošanu
deputāta Jeršova priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Par to nodotas tikai
6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 13. pants koimmisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 13. panta
pieņemšanu kommisiijas redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 13. pants konumisijas redakcijā
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt .14. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Par piedalīšanos domes sēdēs domnieki var saņemt atlī-

dzību uz domes lēmuma pamata.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskiui.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 14.
pantā ievests jauns princips, t. i. ka par domes sē-
dēm domnieki var saņemt atlīdzību. Man liekas, ka

.šāds princips ļoti nevēlams. Domnieki, atnākdamii
uz domes sēdi vakarā,_izpilda savu pilsoņa pienā-
kumu, un būtu loti nevēlami, ja par šī pilsoņa pie-
nākuma izpildīšainu,_kas pilsoņus sevišķi neapgrū-
tina, tāpēc ka uz sedem sanāk vakara, ņemtu atlī-
dzību. Šī atlīdzības izsniegšana dažreiz, sevišķi
mazās pilsētās, var novest pie ļotļ nelabvēlīgam
parādībām, piemēram — var noturēt vairāk sēžu

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

nekā tas pilsētas darbībai vajadzīgs. Tapec es
proponēju 14. pantā vārda «var» vietā sacīt «nevar»
un strīpot beidzamos 4 vārdus «uz domes lēmuma
pamata».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bumeisteram,

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man jāiz-
sakās pret Juraševska priekšlikumu aiz sekojošiem
motīviem. Ir pareizi, ka ir noteikums, ka domes var
noteikt atalgojumu. Šāds noteikums pastāv jau uz
Kerenska likuma pamata. Man jāsaka, ka ar šo li-
kumu mēs domājam izmantot šīs tiesības. Faktiski,
Juraševska kungs, ir tā, ka darbs ir ne tikai valdes
locekļiem', bet lielās pilsētās darbs ir arī kommisijiu

..locekļiem, kuri ir dažādās kommisijas. Loti daudz
kommisijas darbi norit dienā, tā ka cilvēki var zau-
dēt savu darba algu. Tiem cilvēkiem, kas ieņem
amatu kā mēneša darbinieki, viņu darba aliga ne-
tiks atvilkta; bet strādniekam, kas strādā uz die-
nam, alga, ja viņš nebūs ieradies darbā, par .to laiku
netiks izmaksāta. Vai jūs tiešām gribat, lai strād-
nieki piemaksā klāt sabiedrības darbam', ko viņi
strādā, bet otra domnieku daļa, kas saņem algu. uz
citu noteikumu pamata, dabū par šo darbu atlīdzību?
Tas būtu nepareizi. Līdz šim pilsētu domes nav ļaun-
prātīgi izmantojušas šo tiesību, nav ļaunprātīgi no-
teikušas domniekiem algu, jo domes sēdes nesaistās
ar viņu darba algas zaudēšanu. Aiz šiem motīviem
lieku priekšā neatņemt pilsētu domēm tiesību lemt
par atlīdzības noteikšanu, domniekiem. Ja šo tie-
sību atņemtu, tā būtu pilsētu domju tiesību ierobe-
žošana. Šādas tiesības jau pastāv līdz šim un
jūs nevarat aizrādīt ne uz vienu gadījumu, kur pil-
setu_ domes būtu ļaunprātīgi izmantojušas šo tiesību.
Es lūdzu Augsto namu balsot pret Juraševska kunga
priekšlikumu un pieņemt 14. pantu kommisijas re-
dakcija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
. Pusuilim.

V. Pusuls (vāeu-bal'tiešu frakcija; rumā vā-
ciski)*): _ Deputātu kungi! Man jāprotestē pret de-
putāta Būmeistera uztvērumu, kurš uzskata atlīdzību
vēlētiem pārstāvjiem kā maksu par veikto darbu.
Darbu Saeimā, kā arī pilsētas domē vajadzētu veikt
ka_ goda amatu. Saeimā tas tomēr nav praktiski
realizējams, jo deputātiem jādod iespēja eksistēt, lai
viņi varētu strādāt sabiedrības labā. Deputātu at-
algojumu nekādā ziņā nedrīkst uzskatīt par kādu
sevišķu ienākumu un bagātības avotu. Ar pilsētu
domniekiem praksē nu ir tā, ka viņi, darbodamies
pilsētas domē, nezaudē savu pilsonisko eksistenci.
Mazo upuri, ko viņi nes savai pilsētai, strādādami
vienreiz mēnesī tās labā, nez vai maz drīkstētu sa-
maksāt ar

^
attiecīgu,naudas vērtību. Vācu frakcija

tapec domā, ka pilsētas domniekiem atalgojums ne-
kāda ziņa nebūtu maksājams un šis darbs jāveic kā
goda amats.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates par 14. pantu iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man konunisiijas vār-
da jāizsakās pret Juraševska priekšlikumu, jo no-
teikums, ka domes var noteikt atlīdzību domniekiem
par

^
piedalīšanos sēdēs, ir jau,arī līdz šim spēkā

esoša likuma. Komimisiija atzina šo jautājumu par
tādu, kura izlemšana atstājama pašām domēm;
tapec es izsakos pret Juraševska kunga priekšli-
kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Jura-
ševskis iesniedzis priekšlikumu:

'— i
*) Runātāja atreferējums.
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«14. panta vārdā «var» vieta likt «nevar» un strīpot panta
beigas: «uz domes lēmuma pamata».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Juraševska priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šopriekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Juraševska priekšlikumu nodota 41 balss,
pret:— 32 balsis. Šispriekšlikums pieņemts. — No-
balsošanā nāk 14. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 14. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 14.panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznā-
kums: par 14. panta pieņemšanu nodota 41 balss,
pret — 28 balsis, atturējušos nav. 14. pants pār-
labotā veidā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 15. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Domes sēdes atklāj, vada/ un slēdz domes priekšsēdētājs

vai viņa biedrs, kurus dome izvēl no sava vidus uz vienu ga-
du. Uz domes lēmuma pamata var ievēlēt priekšsēdētājam an
vairākus biedrus. Domes sekretāra pienākumus izpi'da pilsē-
tas sekretārs, ja dome nav ievēlējusi atsevišķu sekretāru.

Piezīme. Domes priekšsēdētājs un viņa biedrs nevar
ieņemt pilsētas pašva'dībā nekādus citus amatos. Tā-
pat viņi nevar ieņemt vietējās apgabaltiesas locekļu
amatus administratīvā nodaļā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 15. panta
neviens nevēlas? 15. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 15. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 15. pants vien-
balsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 16. pantu.

Sekretārs J.Breikšs:
«Jaunievēlētos domniekus uz pirmo sēdi sasauc ne vē'āk

kā 10 dienas pēc vēlēšanu spēkā stāšanās pi'sētas galva, kas
atk'āj un vada šo sēdi, kamēr dome no sava vidus izvēl priekš-
sēdētāju.

Piezīme. Jaundibināmas pilsētas domniekus uz pirmo
sēdi sasauc pagaidu va'des priekšsēdētājs, kas sēdi
atklāj un vada līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 16. panta pie-
zīmē ir runa par jaundibināmās pilsētas sasaucamo
pirmo sēdi. Es atceros, ka II Saeimas laikā šī pie-
zīme bija rediģēta citādi. Toreiz vēl pastāvēja mie-
sti, un tā tad pagaidu valdes priekšsēdētājs bija sa-
protams. Bet arī toreiz vairākumam likās, ka ne-
vajadzētu pirmās sēdes sasaukšanu uzticēt pagaidu
valdespriekšsēdētājam, bet Iekšlietu ministrijaspār-
stāvim. Ja tomēr ir atstāta tā agrākā redakcija, tad
tas nav saprotams, jo tagad mums miestu vairs nav.
Jaundibināmās pilsētas var būt tikai bieži apdzīvo-
tās vietās. Ja piemēram ir runa par pilsētas dibi-
nāšanu Viļakā vai Jaunlatgalē, tad tur nav nekādas
pagaidu valdes, jo tās ir bieži apdzīvotas vietas.
Turpmāk, sasaucot pirmo sēdi, varētu rasties pār-
pratumi; tāpēc mēs liekam priekšā, ka pirmo sēdi
sasauc Iekšlietu ministrijas,pārstāvis uz vietas, t. i.
apriņķa valdes priekšsēdētājs. Ar to viņa funkcijas
izbeidzas, un jaunā dome stājas darbā. Otro daļu
nu vajadzētu izteikt tā: kad jaunā dome sanāk, tad
priekšsēdētāja funkcijas uzņemas vecākais domnieks,
kas vada sēdi līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai. Es
domāju, ka ir pareizi, ja domi sasauc pārraudzības
orgāna vietējais augstākais pārstāvis. Ar to iz-
beidzas pārraudzības funkcijas, nododot pārvaldi
jaunās domes rokās.

Liekam priekšā 16. panta piezīmi izteikt tā:
«Jaunās pilsētas domniekus uz pirmo sēdi sasauc apriņķa

valdes priekšsēdētājs. Sēdi atklāj un vada līdz priekšsēdētāja
ievēlēšanai vecākais domnieks.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Juiraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Es arī
gribētu runāt par šo jautājumu.Likumprojektā teikts,
ka pirmo domes sēdi sasauc pagaidu valdes priekš-
sēdētājs, bet tādas pagaidu valdes visur nebūs. Tur
būs gan interesenti, kas būs rūpējušies par to, lai
tādu pilsētu dibina, bet, kā jau teicu, nebūs pagaidu
valdes. Tāpēc šie vārdi ir lieki un atvietojami ar
citiem vārdiem. Es domāju, ka personu, kas at-
klāj sēdi, vislabāk būtu noteikt iekšlietu ministrim:
tāpēc arī lieku priekšā vārdus «pagaidu valdes
priekšsēdētājs» atvietot ar vārdiem «iekšlietu mi-
nistra pilnvarota persona». Es nepiekritu tam, ka
domes sēdi varētu sasaukt apriņķa valdes priekšsē-
dētājs, jo viņš ne katru reizi būs tik labi informēts
kā iekšlietu ministra pilnvarota persona. Droši vien,
pa lielākai daļai iekšlietu ministris iecels apriņķa
valdes priekšsēdētāju, bet var būt arī tādi gadījumi,
ka ieceļ administratīvā departamenta ierēdņus. Tā-
pēc lieku priekšā vārdus «pagaidu valdes priekš-
sēdētājs» atvietot ar vārdiem «iekšlietu ministra
pilnvarota persona».

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu refe-
renta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka kom-
misijā abi priekšlikumi ir pārrunāti, bet kommisijā,
rediģēdama pantu priekšā liktā redakcijā, darīja to
aiz tā motīva, ka pašisanākušiedomnieki savā vidū
varētu atrast arī priekšsēdētāju; tāpēc kommisijas
vārdā es nevaru izteikties par šiem priekšliku-
miem.

Tālāk man jāaizrāda uz vienu lietu deputāta Bū-
meistera priekšlikumāt. Deputāta Būmeistera
priekšlikumā teikts, ka domes sēdi līdz priekšsēdē-
tāja ievēlēšanai vada vecākais domnieks. Par šo
vecāko domnieku bija runa ari kommisiijā, bet tur
domas bija tādas, ka grūti būs noteikt, kurš ir ve-
cākais domnieks. Bez tam šis vecākais domnieks
varbūt nebūs īstenībā tā spējīgā persona, kas va-
rētu domes sēdi vadīt. Tāpēc man jāizsakās arī pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 16. panta
iesniegti divi priekšlikumi. Viens priekšlikums, ko
iesniedzis deputāts K. Būmeisters skan:

«Pilsētu pašvaldības likumā 16. panta piezīmi izteikt šā-
di: «Jaundibināmās pi'sētas domniekus uz pirmo sēdi sasauc
apriņķa valdes priekšsēdētājs; sēdi atklāj un vada līdz domes
priekšsēdētāja ievēlēšanai vecākais domnieks».—»

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts P. Jura-
ševskis:

«Pilsētu pašvaldības likuma 16. panta piezīmē strīpot
vārdus «pagaidu valdes priekšsēdētājs» un to vietā likt vār-
dus «Iekšlietu ministfa pilnvarota persona».»

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Būmei-
stera priekšlikumus Ja to pieņems, atkritīs depu-
tāta Juraševska priekšlikums; ja deputāta Būmei-
stera priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā de-
putāta Juraševska priekšlikums. Referents izteicās
pret abiem priekšlikumiem. Lieku uz balsošanu
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par šo priekšlifcuimu. Par deputāta
Būmeistera priekšlikumu nodotas tikai 22 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums noraidīts.
— Nobalsošanā nāk deputāta Juraševska priekšli-
kums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par de-
putāta Juraševska priekšlikumu nodotas 38 balsis,
pret — 6 balsis., atturējies 21. Šis priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk 16. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 16. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu no-
lasīt 17. pantu.
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Sekretāra biedrs R. Dukurs:
_«Ja _ kāds no domniekiem no'iek savas pilnvaras, nomirst,

zaudē velēšanu tiesības (72. un 73. p.), vai arī nav apmeklējis
domes sēdes 3 mēnešus bez iemesliem, kurus dome atzīst par
ievērojamiem, tad tas uzskatams par izstājušos no domes, un
viņa vietā stājas attiecīgā kandidātu saraksta nākošais kan-
didāts. »

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 17.pantā
teikts, ka domnieks, kurš nav apmeklējis 3 mēne-
šus domes sēdes bez kāda iemesla, izslēdzams no
domnieku sastāva. Grūti saprast, kā šie 3 mēneši
domāti, no kura laika tos skaita, vai nu no vietas,
vai pa visu_ domes lēģislātūras laiku. Lai šī lieta
būtu skaidrāka, es proponēju pēc vārdiem «3 mē-
nešus» ielikt vārdus «no vietas». (Sauciens no vie-
tas: «Tā arī domāts!») Šeit no vietas sauc, ka tā
tas arī domāts, bet es domāju, ka būs labāk, ja mēs
šos vārdus ieliksim šinī pantā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
17.pantu izbeigtas. — Lūdzu referentu dot atsauksmi.
(Referents E. Rimbenieks no vietas: «Par!») — De-
putāts P. Juraševskis iesniedzis priekšlikumu:

«Pilsētu pašva'dības tikuma 17. pantā pēc vārdiem «3
mēnešus» ielikt vārdus «no vietas».»

Referents izsacījāspar šo priekšlikumu. Lieku
to uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Juraševska priekšlikumu. Kas atturas?
Tādu nav. 6 balsojot pret, deputāta Juraševska
priekšlikums pieņemts. ?— Nobalsošanā nāk 17. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret 17.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 17. pants pārlabotā veidā vienbal-
sīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 18. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Domes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā

puse no visiem domniekiem.
Piezīme. Pilsētas galvai un citiem valdes locekļiem,

ja tie nav domnieki, domes sēdēs ir tikai padomdevēja
ba'sstiesības.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 18. pants nāk
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 18.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
18. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 19.
pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Kad uz domes sēdi nav ieradies iepriekšējā pantā no-

teiktais domnieku skaits, tad šai sēdē nolikto lietu caurskatīša-
nai, negrozot dienas kārtību, domes priekšsēdētājs, ne agrāk
par 7 un ne vēlāk par 14 dienām, sasauc otrreizēju sēdi, kura
uzskatāma par pi'ntiesīgu, ja tanī piedalās ne mazāk kā 'ja no
visiem domniekiem, par ko atzīmējams pavēstē.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 19. pantu paš-
valdības kommisijā, acīmredzot, ir konstruējusi pēc
mūsu biedrību piedzīvojumiem, kuros praktizē tā,
ka gadījumā, japirmā sapulce nesanāk, pēc zināma
laika sasauc otru sapulci, kas saskaņā ar mūsu bie-
drību statūtiem mēdz būt pilntiesīga ar katru biedru
skaitu, kāds sanāk. Acīmredzot, te domāts kaut kas
analogs, bet doma nav izdomāta līdz galam. Te ir
tikai norakstīts: ja pirmo reizi dome nesanāk, tad
otrreiz tā uzskatāma par pilntiesīgu, ja tanī pieda-
lās ne mazāk par vienu trešdaļu no visiem dom-
niekiem. Bet ja nu nesanāks arī šījs, kas tad no-
tiks? Tad, pieņemot šo pantu tagadējā redakcijā,
nebūs nekādas izejas. Nav zināms, kas jādara. (K
Būmeisters no vietas: «Gaidīt līdz nākošai 1kārtējai
sēdei!») Jāgaida līdz nākošai kārtējai sēdei? Bet
ja arī tad nesanāk puse un pēc tam atkali viena trešā
daļa? Tad nav nekādas izejas. Katru domu va-
jaga izdomāt līdz galam. {K. Būmeisters no vietas:

«Atlaist tādu domi!») Kā, Jūs domājat, ka tad dome
būtu jāatlaiž? Ja Jūs, Būmeistera kungs, gribat
noteikt, ka iekšlietuministris var atlaist kādu paš-
valdības iestādi, tad es tam varu piekrist, bet iekš-
lietu ministrim tādas tiesības likumprojektā nav do-
tas un Jūs arī pirmais par tām nebalsotu. Tā tad ar
to nevaram palīdzēt. Mazākais, tādas tiesības li-
kumprojektā nav paredzētas. Krievijā tā bija, bet
mēs vairs neesam Krievijā. Ja nu šādu domes atlai-
šanas tiesību nav, tad jāatrod kāda izeja gadīju-
mam, ja nesanāk arī šī Vs« Es nedomāju, ka prak-
tiski varētu gadīties visai bieži, ka nesanāk arī 1j:i.
Bet var būt tādi gadījumi, ka dome sabotē un ne-
grib sanākt. Tad kaut kāda loģiska izeja ir jāatrod.
Praksē šādi gadījumi būs visai reti un pat grūti ie-
domājami, bet teorētiska izeja ir jāatrod. Šī izeja
varētu būt tāda, ka ja uz otrreizējo sēdi, t. i. uz to
sēdi, kur būtu jāsanāk 1/3, nesanāk šīIno visiem
domniekiem, tad pilsētas valde ar domes tiesībām
izspriež visus šīs sēdes dienas kārtībā paredzētos
jautājumus. Te būtu izeja, būtu uzrādīta iestāde,
kas izspriež neizspriestos jautājumus. Valde izsprie-
stu tikai attiecīgos jautājumus, kas paredzēti nesa-
nākušās domes sēdes dienas kārtībā, un ne-
ko citu. Protams, varētu arī iekšlietu mini-
strim dot tādas tiesības; bet tas jumsi daudz
mazāk patiks, un tāpēc es esmu lūkojis pie-
mēroties jums kreisajā puse. Pareizāk būtu,
ja mēs atļautu izšķirt jautājumus, kas bijuši
nesanākušas domes sēdes dienas kārtībā, pil-
sētas valdei. Ja uz otrreizēju sēdi nesanāk 1lno
visiem domniekiem, tad pilsētas valdei ir tiesības
izspriest visus dienas kārtības jautājumus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Radziņam.

E. Radziņš: (sociāldemokrāts): Man jāpaziņo,
ka, jaarī viena trešdaļa domnieku nesanāk un jau-
tājumi neatliekami jāizšķir, tad vienīgā pareizā izeja
ir, ka tos nodod valdes izšķiršanai, jo valdei katrā
gadījumā jārēķinās ar domes vairākumu. Aiz šiem
motīviem man jāpievienojasdeputāta Berga priekš-
likumam.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds refe-
rentam. (Referents E. Rimbenieks no vietas: «Kom-
misijā tas nav apspriests!») Deputāts A. Bergs ie-
sniedzis priekšlikumu:

«19. panta beigās piespraust teikumu: «Bet ja uz otrrei-
zēju sēdi nesanāk */» no visiem domniekiem, tad pilsētas valde
ar domes tiesībām izspriež visus šīs sēdes dienas kārtībā pa-
redzētos jautājumus.»—»

Referents paziņoja, ka šis priekšlikums kom-
misijā neesot apspriests. Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Berga
priekšlikumu. Kas atturas? Tādu nav. 6 balsojot
pret, šis priekšlikums pieņemts. — Lieku uz balso-
šanu 19. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties,
kas ir pret tā pieņemšanu. Kas atturas? 6 atturo-
ties, 19. pants pārlabotā veidā pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 20. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtējas. Kārtējās sēdes

dome nosaka visam gadam uz priekšu, bet ne mazāk kā 12 sē-
des gadā. Ārkārtējās domes sēdes noliek domes priekšsēdē-
tājs pēc sava ieskata vii arī uz rakstisku pieprasījumu, kurā
uzrādāmi apspriežamie jautājumi, kad tādu pieprasījumu iesūta:

1) pi'sētas galva,
2) pilsētas valde.
3) pilsētas revīzijas kommisrja,
4) ne mazāk kā 1ja domnieku,
5) lekš'ietu ministrija.
Ārkārtējās domes sēdes sasaucamas 5 dienu laikā no

pieprasījuma saņemšanas.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
_
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E. Grantskalns (zemnieku savienība): 20. pan-
tā noteikts, ka ārkārtējas domes sēdes sasauc do-
mes priekšsēdētājs pēc sava ieskata vai arī uz pil-
sētas galvas, pilsētas valdes, pilsētas revīzijas kom-
misijas, ne mazāk kā 1Idomnieku vai Iekšlietu mi-
nistrijas pieprasījumu. Es gribētu runāt par šī pan-,
ta 5. punktu — uz Iekšlietu ministrijaspieprasījumu.
Tas ir nenoteikts jēdziens — ja Iekšlietu ministrija
pieprasa ārkārtējas sēdes sasaukšanu. Būtu pre-
cīzāk'un pareizāk, ja paredzētu nevis ministriju, bet
konkrēti — iekšlietu ministri. Nav vēlams, ka dod
tiesības sasaukt ārkārtēju sēdi Iekšlietu ministrijai —
kādam ierēdnim; tas jādara pašam ministrim. Es lie-
ku _priekša 20. panta 5. punktu izteikt citādā redak-
cija: vārda «ministrija» vietā likt «ministris». Tas
būtu viens pārlabojums.'

Tālāk še rodas tāds stāvoklis: ja ārkārtēju do-
mes sēdi sasauc 'ministris, tad dabīgi, ka tanī sēdē
jabut klāt ministrijas pārstāvim, pilnvarotai perso-
nai, vismaz jādod iespēja paskaidrot, aiz kādiem
iemesliem ārkārtējā sēde sasaukta, kā arī noskaidrot
Iekšlietuministrijas viedokli. Bez tam jāparedz ize-
ja_ tādam gadījumam, ja_ doimes priekšsēdētājs atsa-
kās _sas_aukt ārkārtējo, sēdi. Pantā ir gan pateikts,
(ka ārkārtēja sēde jāsasauc, ja tas vai tas to pie-
prasa, bet nav paredzēts, ko darīt tādā gadījumā,
ja pieprasīts sasaukt ārkārtēju sēdi, bet domes
priekšsēdētājs atsakās to darīt; tāpēc 20. pants pa-
pildināms ar šādu teikumu: «Ja domes priekšsēdē-
tājs to nesasauc, tad to var sasaukt iekšlietu mi-
nistra pilnvarota persona; uz iekšlietu ministra pie-
prasījumu vai iekšlietu ministra pilnvarotas perso-
nas sasaukta pilsētas domes sēdē var piedalīties
iekšlietu ministra pilnvarota persona paskaidrojumu
došanai.» Ta tad ka viena tā otrā gadījumā — vai
tad, kad iekšlietu ministrisjpieprasījis ārkārtēju sēdi,
vai arī kad domes priekšsēdētājs to sasauc; kā vie-
na ta otra gadījumā šādā sēdē var piedalīties mi-
nistra pilnvarota persona, protams, ne ar lemjošām
balsstiesībām, bet paskaidrojumu došanai. Es do-
māju, ka arī kreisais spārns nebūs pret to. (Starp-
sauciens.) Mazākais, šinī gadījumā jāparedz, ka tā-
da tiesība ir neapstrīdama, bet te tas tik skaidri nav
pateikts. Šinī gadījumā jādod iespēja ministrijai
sniegt savu informāciju, piedaloties tās pārstāvjiem,
un jāparedz, kas notiek tādā gaidījumā, ja domes
priekšsēdētājs atsakās sasaukt ārkārtēju sēdi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
20, pantu izbeigtas. Ludzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Deputāta Zlauigotņa
prielkšlliikuimsi «Lieku priekšā II daļas 2. nodalījuma
20. panta 4. punktu izteikt šādi: «uz katras frak-
cijas pieprasījumu». Šī panta 5. punktu strīpot.»
Te paredzēts, ka arī nezināma daļa domnieku var
sasaukt ārkārtēju sēdi. Man jāizsakās pret depu-
tāta Zlaugotņa priekšlikumu, kas paredz tādu neno-
teiktu stāvokli,.

Par deputāta Grantskaļna priekšlikumu-- vār-
da «ministrija» vieta likt «ministris»— jāsaka, ka tas
ir tikai redakcionālais dabas pārgrozījums, kas bū-
tībā nekā negroza. (Sauciens no vietas: «Groza,
?groza!») _Pašvaldības departaments ir nrinistrim pa-
dota iestāde; tapec es domāju, ka tas nekā negroza
šai lieta.

Par priekšā iiktojpanta beidzamo daļu: ja domes
priekšsēdētājs atsakās, tad ārkārtēju sēdi var sa-
saukt Iekšlietu ministrijas pilnvarota persona un šinī
sēde var piedalīties Iekšlietu ministrijas pilnvarota
oersoma paskaidrojumu došanai — jāsaka, ka tā
koimmisija nav apspriesta un es par to izteikties ne-
varu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 20. panta
iesniegti trīs priekšlikumi. Vienu priekšlikumu ie-
sniedzis deputāts J. Zlaugotmis-Cu'kurs:

«Lieku priekšā II daļas otrās nodaļas 20. panta 4. punktu
ieteikt šādi: «uz katras frakcijas pieprasījumu».

Sī panta 5. punktu strīpot.»

Deputāts E. Grantskalins iesniedzis divus priekš-
likums. Pirmais priekšlikumsi skan:

«Pilsētu pašvaldības likuma 20. panta 5. punktā vārda
«ministrija» vietā likt «ministris».»

Otrais deputāta Grantskaļna priekšlikums:
«Pi'sētu pašvaldības likuma 00i' panta beigās piespraust

šādus teikumus: «Ja domes priekšsēdētājs to nesasauc, tad to
var sasaukt iekšlietu ministra pi'nvarota persona. Uz iekš-
lietu ministra pieprasījumu vai iekšlietu ministra pilnvarotas
personas sasauktā pi'sētas domes sēdē var piedalīties iekšlietu
ministra pilnvarota persona paskaidrojumu došanai.»—»

Referents izteicās pret deputāta Zlaugotņa-Cu-
kura priekšlikumu un par deputāta Grantskaļna pir-
imo priekšlikumu — vārda «ministrija» vieta likt
«ministris».. Par deputāta Grantskaļna otro priekšli-
kumu referents nevarēja dot atsauksmi, jokommisijā
tas neesot apspriests. Vispirms likšu uz balsošanu
radikālāko — deputāta Zilaugotņa-Cukura priekšli-
kumu. Ja to pieņems, atkritīs deputāta Grantskaļna
prielkšlkiuimi; ja deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšli-
kumu noraidīs, nāks nobalsošana deputāta Grants-
kaļna priekšlikumi. Liek>u_ uz balsošanu deputāta
Zlaugotņa priekšlikumu. Ludzujracelties tos, kas ir
par šopriekšlikumu. Par deputāta Zlaugotņa-Cuku-
ra priekšlikumu nodotas tikai 7 balsis. Nepietie-
košs skaits. Šis priekšlikums atkrīt. — Nobalso-
šanā nāk deputāta Grantsikalna pirmais priekšli-
kums —

vārda «ministrija» vietā likt «ministris».

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Grantskaļna pirmo priekšlikumu nodotas 42
balsis, pret — 24 balsis. Šis priekšlikums pieņemts.—
Nobalsošanā nāk deputāta Grantskaļna otrais priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Grantskaļna otro priekšlikumu nodo-
tas 38 balsis, pret — 28 balsis. Šis priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošana nāk 20. pants pārlabota
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret' tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 20. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 21. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Kā kārtējās, tā ārkārtējās sēdes sasauc domes priekšsē-

dētājs, pie kam kārtējās izziņojamas vismaz 5, bet ārkārtējās
vismaz 3 dienas iepriekš, piesūtot domniekiem pavēstes, kuras
jānorāda sēdes laiks un apspriežamie jautājumi. Kādā kārtībā

? apspriežamie jautājumi uzņemami pavēstēs, noteic domes
priekšsēdētājs.

Piezīme. Tlās ārkārtējās sēdes, kuras sasauc iedzī-
votāju vispārējas ne'aimes gadījumos (ūdensplūdu un
citos), ir pilntiesīgas — arī neievērojot šinī pantā pa-
redzēto sasaukšanas termiņu, ja viņās piedalās ne ma-
zāk kā V* no visiem domniekiem.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociiāldēimokrats): 21. pants no-
saka, ka kārtējās un ārkārtējās sēdes sasauc domes
priekšsēdētājs. Bet kas sasauc sēdi, ja domes
priekšsēdētājs nav ieradies? Skadriības dēļ es lie-
ku priekšā pēc vārdiem: «domes priekšsēdētājs»
iespraust vārdus: «vai viņa prombūtnē tā biedrs».

Priekšsēdētāja, biedrs A. Kviesis: Debates par
21. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es atbalstu šo
priekšlikumu, jo tas ii"pats par sevi saprotams.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: ' Deputāts K.
Būmeisters iesniedzis priekšlikumu —

«21. pantā pēc vārdiem «domes priekšsēdētājs» likt vār-
dus «vai viņa prombūtne ta biedrs».»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Būmeistera priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav._Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.—
Nobalsošanā nāk 21. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas. Nav. 21. pants pārlabotā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — 22. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Dome apspriež viņai piekritīgos jautājumus:
1) uz pilsētas valdes, pi' sētas galvas, va'des locekļu, re-

vīzijas kommisijas vai atsevišķu domnieku priekšlikumu;
2) uz Iekšlietu ministrijas pieprasījumu;
3) uz fizisku vai juridisku personu lūgumiem vai sūdzī-

bām, i
Domes apspriešanai paredzētie jautājumi iesniedzami

caur pilsētas valdi.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-

putātam Juraševsktm.
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): , Pie

nākamiem 3 pantiem es vēlētos Ičlkt priekšā sekojo-
šo. 22. pants runā par to, kas sasauc kārtējās un ār-
kārtējās sēdes. Dabīgi būtu, ja pēc šī panta nāktu
23. pants, kas runā par to, ka dome var apspriest ti-
kai tos jautājumus, kas likti dienas kārtībā. 24. pantā
ir runa par apspriežamiem jautājumiem, kas domē
apspriežami tādā kārtībā, kādā tie uzņemti dienas
kārtībā. Pēc tam tad nu varētu nākt 22. pants, kur
ir runa par to, kādus jautājumus piekrīt apspriest
domei. Tāpēc es liktu priekšā 22. pantu pārvērst
par 24., 23. par 22. un 24. par 23. pantu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
22. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man nav nekādu ie-
bildumu pret deputāta Juraševska priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāta Ju-
raševska iesniegtais priekšlikums skan:

«Pi'sētu pašvaldības likumā «2,2.» panta vietā likt «24.»
pantu; «23.» panta vietā — «22.» pantu un «24.» panta vietā —
«23.» pantu.»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Juraševska priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts: li-
kumprojektā 22. pantu apzīmēs par 24. Lieku šo
pantu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā . pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. — 23. (tagadējais 22.)
pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas likti izzi-

ņotās sēdes dienas kārtībā. Izņēmumi pielaižami tikai tad, ja to
prasa ne mazāk kā puse no visu pilsētas domnieku skaita..»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man pie šī panta
ir šāds priekšlikums: vārdus «ne mazāk kā pusi» at-
vietot ar vārdiem «ne mazāk kā %». Ievērojot to.
ka domei zināmā mērā ir parlamenta raksturs, ir
tiesības izdot vispār saistošus noteikumus un izlemt
diezgan svarīgas lietas, dažreiz var notikt tā, ka
domnieks, saņemot paziņojumu ar domes dienas kar-
tību un izlasot to, nāks pie slēdziena, ka sēde tiks
izšķirtas lietas, kam nav liela nozīme, un_ izlaidis
vienu vai otru sēdi, jo nav vērts velti teret laiku.

Tā vienu otru reizi var sanākt vairākums, kas lab-
vēlīgs vienai pusei, un tā var grozīt dienas kārtību
un izlemt lietas, kādas vien vēlas. Tāpēc, lai domes
sēdēm nepiešķirtu mītiņu raksturu, kur var iesniegt,
apspriest un izlemt dažādus jautājumus, būtu jāpie-
ņem 2/;! balsu vairākums.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Jautājums tādā veidā
kommisijā nav apspriests, bet, vērojot kouiiinisijā iz-
teiktās domas, es tam. piekritu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts E.
Radziņš iesniedzis priekšlikumu:

«23. pantā vārdus «ne mazāk kā puse» atvietot ar vārdiem
«ne mazāk kā divas trešdaļas».»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Radziņa priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Lieku uz balsošanu 23. pantu pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. Saskaņā ar agrāko lēmumu
tas skaitīsies par 22. pantu. — Likumprojekta 24.
pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Apspriežamos jautājumus priekšsēdētājs liek domei

priekšā tādā kārtībā, kādā tie uzņemti domniekiem piesūtītās
pavēstēs. Šo kārtību var grozīt uz domes lēmuma pamata.

Piezīme. Ārkārtējās sēdes dienas kārtību dome nevar
grozīt.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lieku šo pan-
tu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. Saskaņā ar agrāko lē-
mumu tas skaitīsies par 23. pantu. — Lūdzu nola-
sīt 25. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Domes sēdes ir atklātas, un kārtības uzturēšana tajās

piekrīt priekšsēdētājam. Tuvākus noteikumus par domes dar-
bības kārtību izdod dome, pieņemot attiecīgu kārtības rul'i.

1. piezīme. Dome ar 2/s klātesošo balsu vairākumu
var noteikt, kuras lietas skatāmas cauri slēgtā sēdē.

0. piezīme. Domniekiem un privātpersonām jāpado-
das domes priekšsēdētāja rīcībai un aizrādījumiem,
bet par viņa pielaistām pretlikumībām var iesniegt
sūdzības apgabaltiesas administratīvai nodaļai vispā-
rējā kārtībā.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 25. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 25.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 26. pan-
tu.

Sekretārs' J. Breikšs:
«Domes sēdēs uz viņas 'lēmuma pamata var pieaicināt

paskaidrojumu došanai ari personas, kas nav domnieki.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk 26. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 26. pants
vienbalsīgi pieņemts.

-Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi, slēgt.
Iebildumu nav? Tas. pieņemts.

Sociāldemokrātu frakcija iesniegusi prezidijam
priekšlikumu tirdzniecības, un rūpniecības kom-
misijā deputāta K. Lorenča vietā ievēlēt.deputātu J.
Celmu. Iebildum unav? Tas pieņemts.

Nākošā;sēde"būs piektdien, 14. februārī, pīkst. 5
pēc pusdienas. ? • ?

Sēde slēgta.

(Slēgta pkst. 8.20 vakari.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi; pec tam
turpināsies jau izsludinātā dienas kārtība, papildi-
nāta ar likumu par Krāislavas-tDagdas-Ludzas šose-
jas būvi, Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijas atzinumu, likumu par izlīgšanas līgumu starp
Latviju un Amerikas savienotām valstīm, likumu
par šķīrējtiesas līguimu_ starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm, pārgrozījumiem un papildinā-
jumiem nodokļu nolikumā un Tieslietu ministrijas
iekārtu. Pret dienas kārtību iebildumu nav? Die-
naskārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r e-
zidija ziņojumi.

Deputāts A. Alberings liekpriekšāfinanču kom-
misijā deputāta K. Ulmaņa vieta ievelēt deputātu
A. Briedi. Iebildumu nav? Šī pārmaiņa pieņemta.
Tāpat deputāts A Alberingsliek priekša_ ārlietukom-
misijā deputāta K. Ulmaņa vietā ievelēt deputātu
K. Pauļuku. Arī pret šo priekšlikumu nav iebildu-
mu? Tas pieņemts. — Deputāts Linards Laicens
strādnieku un zemnieku frakcijas uzdevuma liek
priekšā sociālās likumdošanas komnīisijā deputāta
J. Zlaugotņa-Cukura vietā ievēliet deputātu J. Balo-
di. Iebildumu nav? Šis priekšlikumspieņemts. —
Tāpat deputāts Linards Laicens liek priekša paš-
valdības kommisijā deputāta L. Jeršova vieta ie-
vēlēt deputātu J. Zlauigotni'-Cukuru. Arī pret šo
priekšlikumu iebildumu nav? Tas pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis Tautas labklājības
ministrijas iekārtas projektu. Prezidijs liek priek-
šā nodot šoprojektu publisko tiesībukommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —
Tālāk Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu un
papildinājumu projektu likumā par akcīzes nodokli
no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem. Prezidijs liek priekšā nodot to finanču
un tirdzniecības un rūpniecības kommisijam. Ie-
bildumu nav? Tas nodots šīm divām kommisijam.

Deputāti I. Muižnieks, P. Ulpe un K. Būmei-
sters iesnieguši priekšlikumu, kas šodien nak ap-
spriešanā. Lūdzu to nolasīt. .

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godātam Saeimas priekšsēdētājam.
Lūdzam celt Saeimā šādu priekšlikumu:
Saeima nolemj: uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt

un iesniegt prezidijam divu nedēļu 'laikā likumu par personīga
nodokļa atcelšanu, sākot ar 1930./31. budžeta gadu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdls deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Trešās Saeimas sākumā starp citu
bija ierosināts jautājums par personas nodokļa at-
celšanu. Šis nodoklis ir viens no tiem, kas atzīts
par visnetaisnīgāko un nepareizāko. Tāpēc jau
vairākas frakcijas ir izteikušās par personas no-
dokļa atcelšanu, lai tā vietā vēlāk pieņemtu citu
taisnīgāku un pareizāku nodokli.

Kad apskatām personas nodokli kā tādu, tad
redzam, ka to līdz šim vajadzēja maksāt visiem
lauku iedzīvotājiem, kuru vecums nepārsniedz 60
gadu. Lauku iedzīvotāji maksāšanas ziņā bija sa-
dalīti ne pēc savām maksāšanas spējām, saviem
ienākumiem, bet pēc galvām, pēc vecuma. Viņi
bija sadalīti 6 grupās, kuru starpība bija 1:3. Šis
nodoklis bija uzlikts tādā veidā, ka mazturīgais lau-
ku iedzīvotājs, kam nav nekādu ienākumu, tikai vi-
ņa stiprās rdkas, tāpēc,ka viņš ir spēka gados, 25
gadus vecs, maksāja vairāk nekā kāds turīgs lau-
ku saimnieks, kas gados vecāks, bet kam ir liels
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īpašums. Tāpēc pret šī nodokļa uzlikšanas veidu
protestēja gandrīz visas frakcijas.

Sevišķi nepatīkams un nepieņemams tas bija
Latgalei ka nodoklis uz _ nabadzību; tāpēc visas
Latgales partijas no kreisā spārna līdz labajam vien-
balsīgi deklarēja, ka viņas ir pret personas nodokli
— par ta atcelšanu. To viņas

^
deklarēja savās vē-

lēšanu platformas un programmās. Un kad lieta no-
nāca Saeima, kad Saeimai vajadzēja sākt par to
interesēties, tad latgalieši ar deputāta Dzeņa muti
pateica, ka atlaiž personas nodokli uz 2 gadiem
un ka 2 gadu laikā izstrādāšot citu, taisnīgāku no-
dokli. Līdz šim laikam mums vēl nav cita «taisnī-
gāka» nodokļa, un laikam paliks tas pats vecais, ne-
taisnais nodoklis.

šis vecais netaisnais nodoklis pēdējā maksāša-
nas gadā ir devis šādas summas: Vidzemē —
1.700.000 latu, Zemgalē — 860.800 latu, Kurzemē —
801.981 lats, Latgalē — 872.136 lati. Pavisam pē-
dēja gada šis nodoklis ir devis' 4.254.292 latus. T|ā
tad jāsaka, ka šis nodoklis ir devis prāvu summu,
ir bijis prāvākais nodoklis uz laukiem. Personas
nodoklis pagastu pašvaldību budžetiem deva 31,67%.
Ja ņemam visus lauku pašvaldību budžetus — kopā
ar apriņķu pašvaldību budžetiem, tad tur šis no-
doklis sastāda 27,4%. Nodokļa lielums Vidzemē
bija 7—21 lats uz katru galvu, Zemgalē —
7,35—19,78 lati, Kurzemē — 6—21 lats un Latgalē —
2—14 lati.

Tagad šis lielākais, smagākais un netaisnīgākais
lauku nodoklis tiks atkal ņemts, sākot ar šo bu-
džeta gadu. Ja personas nodoklis paliks arī ?turp-
māk, tad nav cerību, ka Saeima un pašvaldībaskom-
misijā izstrādās viņa vietā kādu taisnīgāku. Paš-
valdības kommisijā kādreiz bija doma — likt oitu
taisnīgāku nodokli personas nodokļa vietā, un zem-
nieku savienība arī ierosināja jaununodokli — peļ-
ņas nodokli. Bet šis jaunais peļņas nodoklis bija
tik nepareizi sastādīts, tā principi bija tik neskaidri
un nepareizi, ka zemnieku savienība pati bija spie-
sta atteikties no tā. Tagad zemnieku savienība vairs
neuztur savas agrākās prasības, un pati ir atzinusi,
ka viņa nav spējīga izstrādāt jaunu nodokļu projektu
un tādā kārtā nav spējīga atcelt personas nodokli.

Pašvaldības kommisijā ilgi ir gudrojusi, ko likt
personas nodokļa vietā. Ir pagājis vairāk kā gads,
bet mēs nekur uz priekšu neesam tikuši. (E. Grants-
kaļna starpsauciens.) — Grantskaļna kungs, pagai-
dait! — Tāpēc tmums šodien jāgriežaspie Saeimas,
lai tā uzdod pašvaldības kommisijai 2 nedēļu laikā
izstrādāt likumprojektu par netaisnīgā personas no-
dokļa atcelšanu. \.E. Grantskalns no vietas: «Viņa
to nespēj!») Grantsikalina kungs, viņa to negrib!

Tagad es apstāšos pie tiem motīviem,kādi Jums
ir bijuši par šī nodokļa paturēšanu. Jūs motivējāt,
ka labi neatceroties, vai Saeimas plenārsēde esot
uzdevusi izstrādāt jaunu nodokļu projektu un vai
Saeimas plenārsēde domājusi atcelt personas no-
dokli uz visiem laikiem'. Cik es atmiinu, _ tad depu-
tāts Dzena kungs, kurš ar Jums ir viena koalīcija
un tādā kārtā ar Jums saprotas ļoti labi, tanī laika,
kad Saeima pieņēma likumu par personas nodokļa
atcelšanu uz 2 gadiem, savā motivācija pie iesnie-
guma, starp oitu, teica: «Mes prasām atcelt perso-
nas nodokli uz divi gadiem, lai divu gadu laikā paš-
valdības kommisijā varētu izsradat jaunu nodokļa
projektu, lai pašvaldības kommisijā varētu pārkār-
tot visus lauku nodokļus.» Kad lieta bija nonākusi
pašvaldības kommisijā, Jus, Grantskaļna kungs, bijāt
pirmais, kas pateica: «Mes neatceramies tādu lē-
mumu.» To pašu, diemžēl, teica progresīva bloka

'pārstāvis, Rimbenieka kungs, ka arī viņš neatcero-
Krājuma Saeimas stenografiskā
biro)8, Rīgā. Saeimas laukuma.

ties, vai tāds lēmums esot, vai nē, kādēļ tā izstrādā-
šanu varot atstāt uz vēlāku laiku. Kad mes pagā-
jušākommisijas sēdē Jums teicām, ka būtu reiz pie-
nācis laiks stāties pie šī projekta izstrādāšanas, Jus
atradāt vienu jaunu domu, ka_ vajagot šo projektu
nodot arī valdībai, lai tā to pārskatot. Vienu laiku
Jūs pat gribējāt nodot šī likumprojekta izstrādāšanu
koalīcijai, bet tad gāļu galā apķērāties, ka neveikli
to darīt, jo mums nav oficiālas koalīcijas, kurai va-
rētu nodot šī likumprojekta izstrādāšanu. Beidzot
Jūs izgudrojāt, ka likuma izstrādāšana

^
jāuzdod val-

dībai, lai gan valdības pārstāvis vairāk reižu paš-
valdības kommisijā šinī lietā ir deklarējis savu vie-
dokli, ir atzinis, ka nodokļu pārkārtošana nepiecie-
šama un ka pašvaldībām jārealizē jauni principi
nodokļu uzlikšanā. (A. Dzma, starpsauciens.) __—
Par to nes'trādāšanu komimisijā man jāsaka, ka jūsu
pašu vēlētie pārstāvji, piemēram Jukšinskis nemaz
neierodas tanīs kommisijas sēdēs, kurās tiek pārru-
nāta šī likuma izstrādāšana. Viņi nemaz neinteresē-
jas par šo nodokli un nebija klāt arī tad, kad ar
labā spārna vairākumu atraidīja mūsu priekšlikumu.

Sociāldemokrātu frakcijas vārdā lieku_ priekšā
pieņemt priekšlikumu, lai koimmlsiļja šo_ vieglo li-
kumprojektu izstrādātu divu nedēļu_ laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalmam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augstais
nams! Patiešām ir nesaprotami, kāpēc Muižnieka
kungs un citi kungi pašreiz liek priekšā atcelt par te-
košo 1930./31. budžeta gadu personas nodokli, ne-
maz nepasakot, ko likt tanī vietā. Vai jumus, kungi.
nav zināms, ka pašvaldības jau tagad atrodas ban-
krota priekšvakarā, ka pašvaldības jau tagad nespēj
uzturēt savus 'nespējniekus un slimniekus? Vardu
sakot, pašvaldības atrodas pilnīgi bezizejas stāvoklī,
jo Saeima ar katru jaunu likumu uzliek pagastu paš-
valdībām arvien jaunusun atkal jaunuspienākumus,
bet nedod nekādus līdzekļus šo jauno pienākumu
realizēšanai. Pagastu pašvaldības ir nonākušastāda
stāvoklī tāpēc, ka pienākumus tām uzliek arvien
jaunus, bet līdzekļus nedod, ar ko jaunos likumus
pildīt. Tie paši kungi, kas strādā līdz pašvaldības
komimisijā, Muižnieka kungs un Ulpes kungs, taču
zina, ka pašreiz komimlsija meklē pašvaldībām lī-
dzekļus, ar ko sabalansēt pašvaldību budžetus, ka
atrast jaunus līdzekļus, lai pašvaldības varētu veikt
likumā uzliktos pienākumus. Šo līdzekļu sadabūša-
nai pašvaldībaskomimisijai ir bijušas vairākas sēdes,
un pašā pēdējā laikā ir nolemts pieprasīt no valdī-
bas, lai viņa dod attiecīgu projektu, kas paredzētu
atvietot līdzšinējo personas nodokli ar citiem ienā-
kumiem un līdzekļiem, ar ko aizpildīt iztrūkumu.
Tagad, kad jautājums jau ir pašā darba gaita, jums
ir cits priekšlikums, kas visam tam pārvilks strīpu
pāri un atcels vēl to pastāvošo personas nodokli, ta
atņemot pašvaldībām pēdējos līdzekļus.

Tādus nepārdomātus priekšlikumus nevar ie-
sniegt. Jūs aiztaisīsit durvis ciet, lai visi nabagi,
visi algotie darbinieki un viss aparāts iet, kur tam
patīk. Jūs galu galā negribat dot viņiem nekādus lī-
dzekļus. Tā var izturēties un ar tādiem priekšliku-
miem var nākt vienīgi neatbildīga opozīcija. Es
gribu cerēt, ka starp koalīcijas frakcijām nebā ; ne-
viena vīra, kas par tādu priekšlikumu balsos. Jums
taču bija jāsaka, ko likt šī atceltā nodokļa vietā.
Nevar taču atņemt pašvaldībām visus līdzekļus un
atstāt tikai pienākumus. Jūsu priekšlikums nav no-
pietni domāts. Tas iesniegts vairāk aiz zināmas
dēmagoģijas, lai parādītu, ka mēs, lūk, gribam
atcelt visus nodokļus un iedot visus labumus. Bet
arī tad tas ir darīts drusku par agru, jo līdz velē-
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šanām vēl ir tālu. Ja jums, kreisa spārna kungi, ir
nopietna vēlēšanās atcelt personas nodokli,_kur tad
jūs bijāt tad, kad jūs 13 mēnešu valdījāt par zemi?
Kāpēc toreiz jūs to neizdarījāt? '(Sauciens pa kreisi:
«Toreiz tas nederēja!») — Nūja, toreiz tas nederēja,
bet šodien, kad ir cita valdība un cita koalīcija, tad
jūs esat tūlīt klāt! Kungi, būsim atklāti: nevar taču
prasīt neiespējamo un nevar ta pieiet pietik no-
pietna jautājuma. Jūs lāču nedrīkstat atstāt visas
pašvaldības bez līdzekļiem'. Budžets ir jau sastā-
dīts. Tanī ieskaitīts arī personas nodoklis. Tagad
jūs gribat vilkt tam strīpu pāri, betja prasa, ko jus
liksit tā vietā — tad izrādās, ka jus neko negribat
likt. Vai tā drīkst rīkoties?

Protams, šāds priekšlikums nav pieņemams, un
tas nav arī nopietni domāts. Koalīcijas frakciju
vārdā es lūdzu noraidīt šo projektu. Pašvaldības
kommisijā tā kā tā izstrādās attiecīgu Mkumu. Šī
likuma izstrādāšanā piedalīsities arī jūs. Ta tad
neatkarīgi no jūsu iesnieguma, šis jautājums ir kār-
tošanas stadijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
stais nams! Man jāatgādina Augstā nama agrākie
lēmumi. Pagājušā gada 19. februāra plenārsēde Sa-
eima pieņēma likumu par personas nodokļa atlai-
šanu. Tanī pašā sēdē Saeima pieņēma arī deputātu
Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu: «Saeima no-
lemj uzdot pašvaldības kommisijai saziņā ar finanču
un budžeta kommisijam izstrādāt un iesniegt Saeimai
3 nedēļu laikā likumprojektu par personas nodokļa
atcelšanu.» Pēc tam pašvaldības kommisijā stājās
pie darba, pie kam uzdeva šīs lietas kārtošanu de-
putātam Grantskalnam. Grantskalns iesniedza savu,
tā saukto, peļņas nodokļa projektu, ko pieņēma di-
vos lasījumos. Trešā lasījumā kommisijā atzina,
ka likumprojekts neder, kato būs ļoti grūti realizēt.
Lai izkļūtu no nevēlamā stāvokļa, direktors Zanke-
vica kungs, kas bija klāt komimisijas sēdē, iesniedza
projektu. Tas nebija valdības, bet gan viņa_ perso-
nīgais projekts. Uz šī projekta pamata varēja salkt
izstrādāt jaunu likumprojektu. Tad nu ka par brī-
numu deputāts Grantskalns un citi labā spārna de-
putāti ierosināja ar šo likumprojektu, ko uzdots iz-
strādāt pašvaldības kommisijai, vairs tālāk nenodar-
boties, bet griezties pie iekšlietu ministra un prasīt,
lai viņš dod savu projektu. Man jau toreiz bija jā-
protestē pret šādu priekšlikumu, jo es atradu par
pašvaldības kommisijas necienīgu tādu stāvokli, ka
viņa nevar veikt to darbu, ko Saeima viņai uzde-
vusi, ka viņa pēc vairāk kā gada strādāšanas nu
griezīsies pie iekšlietu ministra un lūgs viņu iesniegt
savu projektu.

Man pret iekšlietu ministri kā cilvēku ir vislie-
lākā cieņa. Bet, kungi, mums nav noslēpums, kā
viņš pieder pie vienas polītiskās partijas, pie zem-
nieku savienības, un tāpēc viņš nevar dot mums tā-
du projektu, kas mūs visus apmierinātu. Viņam būs
jādod tikai viens — savas partijas projekts, un mums
visiem ir skaidrs, ka mēs nevaram pieņemt likum-
projektu, ko liek priekšā vienas partijas pārstāvis,.
Tas nav iespējams un šoreiz vēl jo vairāk tāpēc,
ka nevar būt runa par kaut kādu koalīcijas likum-
projektu. Mēs zinām, ka tagadējā koalīcijā ir dažā-
das domas par šo jautājumu, un tas nozīmē šo tik
ārkārtīgi steidzīgo likumprojektu atbīdīt vēl tālāk
pie_ malas, atbīdīt tai laikā, kad tagadējais stāvoklis
ilgāk nav paeiešams.

Pagājušā gadā, kad Saeima atrada par iespē-
jamu atlaist personas nodokli, viņa tai pašā laikā
pieņēma budžeta iztrūkumu robus pildīt budžeta

kārtībā, bet, diemžēl, Saeima nepildīja savu pie-
nākumu. Lauku pašvaldības ir nonākušas tādā stā-
voklī, ka ilgāk tas vairs nav paeiešams. Es šeit
negribu runāt par tiem lieliem trūkumiem, kas ir
pašvaldībā vispār; piemēram nav iespējams remon-
tēt pašvaldības ēkas; es 'negribu runāt arī par to
postu un nepatikšanām,kad lauku pašvaldību ierēdņi
nevar saņemt kārtīgā laikā savas algas, kad amat-
niekiem un citiem strādniekiem nevar samaksāt par
nostrādāto darbu pašvaldības labā. Bet ir vēl viens
lielāks posts, par ko Latvijai pēc 10 gadu pastāvēša-
nas no kauna jānosarkst; tas ir tas posts, kādā pat-
laban atrodas lauku pašvaldību nespējnieki. Viņu
stāvoklis ir vārda pilnā nozīmē šausmīgs. Dažas
apriņķu valdes devušas pagastu padomēm rīkojumu
samazināt jau tā ļoti mazos nespējnieku budžetus.
Tagad ir parasta parādība, ka ar pagasta padomes
lēmumu nespējnieku pabalstus dudzreiz samazina
pat par 50%, lai gan tie jau tā mazi. Man ir zināmi
vairāki gadījumi, kur garā vājie nodoti atsevišķām
personām mazāksolīšanā, lai viņus apgādātu, un
šiem garā vājiem jādzīvo ārkārtīgi sliktos apstākļos.
Es redzēju vienu tādu garā vāju cilvēku, kas ap-
kārtnei ir nekaitīgs, bet nespēj ari strādāt. Viņš
bija bez veļas, noksrandājies, pat sadauzīts zilumos.
Vai tādas lietas drīkst būt demokrātiskā Latvijā?

Tai pašā laikā, kad pašvaldības kommisijas dar-
binieki un arī Grantskaļna kungs zin šo stāvokli,
Grantskaļna kungs labā spārna vārdā liek priekšā
vēl kavēt likuma izdošanu. Es esmu pārliecināts,
ka ar tagadējo Saeimas sastāvu nav iespēj'ams_ ga-
līgi likvidēt personas nodokli, bet to var pārstrādāt.
Tāpēc mums jāsaprotas un jāatrod kompromiss, jo
tikai tādā veidā šo jautājumu varēs nokārtot. Man
šķiet,ka mēs bijām- uz saprašanās ceļa, bet, diemžēl,
Grantskaļna kungs to izjauca ar savu priekšlikumu
— nodot šodarbu iekšlietuministrim, lai gan tas jau
pagājušā gada 19. februārī bija uzdots mums. Mēs
taču labi zinām, ka iekšlietu ministra projekts ne-
būs un nevar būt mums par bāzi likuma izstrādā-
šanai. Mēs šaubāmies, vai sociāldemokrātu priekš-
likums — uzdot pašvaldības kommisijai izstrādāt un
iesniegt prezidijam 2 nedēļu laikā likumu par per-
sonas nodokļa atcelšanu — kaut ko dos, jo pašvaldī-
bas koimmisija nav pildījusi to, kas viņai agrāk uz-
dots. Bet tomēr, lai lietu veicinātu, mēs balsosim
par šo priekšlikumu, jo tagadējaisstāvoklisnedrīkst
turpināties. Ja mēs esam apzinīgi savas tautas pār-
stāvji un negribam laist ruinēt lauku pašvaldības,
tad mums nopietni jāstrādā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Bez šaubām, iepriekšē-
jairn runātājam' ir taisnība, ka personas nodoklis jeb
galvas nauda, kas līdz šim pastāvēja, ir savu laiku
pārdzīvojis un neatbilst mūsu dzīvesprasībām. Per-
sonas nodoklis ir zināmā mērā netaisns un netaisns
ne tikai bezzemniekiem, bet ari sīksaimniekiem un
jaunsaimniekiem,kuriem bieži vien ģimenē ir 4 vai
5 locekļi, kas visi spiesti maksāt nekustamaīpašuma
nodokli un arī galvas naudu. Daudz jaunsaimnie-
kiem personas nodoklis prasa prāvu summu, stipri
lielāku par nekustama īpašuma nodokli, tāpēc mēs
aizvien tad, kad šis jautājums ir bijis aizkustināts
Saeimā, esam uzstājušies par šīs nenormālās parā-
dības novēršanu un par likuma pārstrādāšanu uz
taisnīgākiem pamatiem. Bet mēs nevaram piekrist
tam, ka bezzemniekus,kam nav nekustama īpašuma,
pjlnīgi atbrīvo no personas nodokļa. Nevar pielaist
tādu stāvokli, ka darba spējīgu cilvēku, kas bieži
vien pelna labu algu, bauda visus pagasta pašval-
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dības labumus, ko var ievelēt pagasta padomē un
valde, kas var lemt līdzjtr citiem par pagasta lik-
teni un kas vecuma dienas gaida, lai viņam sagādā
kādu nodrošinājumu, kas skatās, lai pašvaldība mak-
sātu pabalsta daļu slimības gadījumā, atstāj bez kā-
diem pienākumiem pret pagasta pašvaldību. Mēs
esam par to, ka šādām personām jāuzliek zināmi pie-
nākumi pret pagasta pašvaldību. Principā mēs va-
rētu piekrist deputātu Ulpes, Muižnieka un Būmei-
stera jesniegtam likumprojektam, proti, ka likums
pārstrādājams, bet esam pret likuma atcelšanu pavi-
sam. Tāpēc jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-
cijas vārdā iesniedzu priekšlikumu, kas pa daļai sa-
skan ar deputāta Šterna izteiktām domām. Tas būtu
kompromisa priekšlikums, proti — uzdot pašvaldī-
bas kommijai izstrādāt un iesniegt prezidijam viena
mēneša laikā likumu par personas nodokļa pārvei-
došanu uz taisnīgākiem pamatiem, pārvēršot to par
pašvaldības nodokli. Tas ir tāpēc, ka divu nedēļu
laikā kommīisija to tik un tā neizstrādās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija): Ja mēs runājam par to, ka personas nodoklis
ir netaisns, tad jo sevišķi netaisns tas ir attiecība
uz Latgali. Man liekas, ka nebūs starp Latgales
frakcijām neviens, kas nebūtu par to, ka personas
nodoklis atceļams. Mēs jau esam deklarējuši Šo sa-
vu stāvokli pašvaldības kommisijā, aizrādīdami, ka
Latgales frakcijas centīsies panākt, lai šo nodokli at-
celtu uz visiem laikiem; bet mēs nevaram balsot
par sociāldemokrātu priekšlikumu, kas iesniegts vie-
nīgi dēmiagoģiijas 'dēļ, jo Muižnieka kungs urf Ulpes
.kungs labi zin, ka 14 dienu laikā nevar atcelt tik
svarīgu likumu un izstrādāt tā vietā jaunu. Ja te
liek priekšā uzdot izstrādāt kādu likumu 14 dienu
laikā, tad man liekas, kungi, jūs to nedomājat no-
pietni; tāpēc mūsu frakcija balsos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krieviski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Grantskaļna kungs

pārmeta sociāldemokrātu frakcijai, ka ta gribot aiz-
vērt pašvaldībām durvis uz viņu turpmāko eksi-
stenci. Grantskaļna kungs pavisamir aizmirsis to
laiku, kad atcēla daļu progresīvā ienākuma nodokļa,
kas nāca arī par labu pašvaldībām. Toreiz Grants-
kaļna kungs nedomāja, kā pašvaldības turpmāk eksi-
stēs, bet viņam jau toreiz bija zināms, ka tas no-
nākušas, ja tā varētu teikt, bankrota priekšvakara.
Tiešām, lauku pašvaldības tagad stāv bankrota
priekšvakarā, jau tagad tam trūkst līdz 6 miljoni
latu gadā; bet ja Jūs, Grantskaļna kungs, domājat,
ka pašvaldību budžeti jāsabalansē tikai uz neman-
tīgo iedzīvotāju rēķina, tad Jūsjoti maldaties._ Līdz
šim, ne tagadējā, ne iepriekšēja Saeima mes ne-
esam likuši priekšā personasnodokli atcelt, jo do-
mājām un ticējām, ka varbūt pa šiem diviem gadiem,
par kādu laiku ir atcelts personas nodoklis sakara ar
plūdiem un neražu, demokrātiskais centrs un citas
centrā esošās grupas, kas it kā atbalsta mazturīgo
ļaužu intereses, liks Jaunu nodokli netaisna perso-
nas nodokļa vietā. Bet mes redzam, ka to nebūt
nedomā darīt, ka demokrātiskais centrs, jaunzem-
nieku frakcija, zemnieku savienība jau nu nepavisam
nē, nebūt i nedomā par netaisnā personas nodokļa
atcelšanu. Tas pierāda, ka tagadējai koalīcijai itin

*) Runas atreferēj-ums nav iesniegts.

nemaz nerūp netaisna personas nodokļa vieta rast
jaunu nodokli.

Kad pašvaldības kommisijā bij jāizšķiras par
jauna nodokļa uzlikšanu personas nodokļa vieta, tad
tie, kam šī lieta nepatika, centās panākt šī jautājuma
noņemšanuno dienas kārtības. Zemnieku savienība
centās panākt to, liekot priekšā nodot šo jautājumu
valdībai, Jukšinska kungs turpretim uzstājas par
apspriežamā projekta novilcināšanu, noņemot to no
dienas kārtības, jo šis jautājums ir viņiem_viens ne-
patīkams jautājums. Vairākums kommisijā bija par
šī nepatīkamā jautājuma noņemšanu no dienas kar-
tības.

Kāpēc šis jautājums ir nepatīkams šiem kun-
giem? Nesen atpakaļ ari Jukšinska kungs nobal-
soja pret ierosinājumu. Kamdēļ? Ka viņš izteicas,
tad tamdēļ, ka mūsu uzstāšanās par personas _no-
dokļa atcelšanu esot tikai vienkārša demagoģija.
Es nezinu, vai tad tiešām šī frakcija, kura kupla
skaitā reprezentējas arī garīdzniecība, tur savus
solījumus par dēmagoģiju, tos savus jsolījumus, ko
viņi devuši vēlēšanu laika saviem velētajiem un ko
viņi ir ^

rakstījuši savos uzsaukumos. Tagad, kad
mēs uzstājamies par šī solījuma realizēšanu, Šī frak-
cija uzskata to par dēmagoģiju. Jājautā šai frakcijai,
vai patiešām tā savus vēletajus_ stāda tik zemu, ka
tos var krāpt uz katra soļa.Vēlēšanu uzsaukumos ta
sola vienu un tagad Saeimā dara gluži pretējo.

Grantskaļna kungs te jautāja, kāpēc kreisā val-
dība neesot atcēlusi šo netaisnīgo nodokli. Kungi,
vismaz sociāldemokrātu frakcija kreisā valdība ne-
bija tā, kas varēja pilnam atbildēt par šo valdību.
Viņā atradās arī tās frakcijas, kas nestāv par taisnī-
gieui nodokļiem Latvijas republika. Latvijas re-
publikā vislielākā netaisnība pastāv nodokļos, kas
divkārt un desmitkārt netaisni. Jus neesat mēģinā-
juši šo netaisnību novērst. Jūs neesat gribējuši at-
rast ceļu un izeju, kā rast taisnīgākus nodokļus.

Tagad jūs sakāt, ka pašvaldības ir bankrota
priekšvakarā. Ir taisnība, ka pašvaldības ir nonāku-
šas bankrota priekšvakarā, bet jums arī jāatbild par
to, ka lauku pašvaldības izirst. Jus 10 gadus esat
vienaldzīgi noskatījušies, kā pašvaldības izirst. Jus
neesat devuši pašvaldībām' līdzekļus, tapec ka negri-
bat uzlikt taisnīgus nodokļus. Visus nodokļus, kas
bija kaut cik taisnīgi, piemēram progresīvais ienā-
kuma nodoklis, jūs esat atcēluši, bet_ vieta neko ne-
esat likuši un tagad nākat un aizrādāt, ka,_luk, krei-
sie esot tie, kas ārdot lauku pašvaldības. Ne, Grants-
kaļna kungs, tie esat jūs, zemnieku savienība, kam
jāatbild par netaisnīgiem nodokļiem. Mes par to
neatbildam un neatbildēsim, bet cīnīsimies, kamēr
panāksim šo netaisno nodokļu atcelšanu.

Līdz ar to mēs atmaskojam to frakciju ģīmi,
kas vēlēšanās sola personas nodokļa atcelšanu, bet
tagad ar Jukšinska kunga muti saka, ka balsos pret
to. Kungi, divi gadi ir bijis pietiekošs laiks, lai va-
rētu personas nodokļa vietā likt kādu citu nodokli.
Jūs to neesat darījuši un negribat darīt_ arī tagad.
Tāpēc jūsu solījumi, jāteic, ir tikai velētāju priekša,
bet kad tie jāizpilda, tad_ Jukšinska kungs pašvaldī-
bas komimisijā visādi mēģina jautājumu noņemt no-
dienas kārtības, vai nu nododot to apakškommisijai,
vai valdībai — kad tikai nost no dienas kārtības.
Tāda ir jūsu rīcība tad, kad šie solījumi ir jārealizē.

Mums ir visas tiesības cīnīties par šī netaisnā
nodokļa atcelšanu. Jūs gribat saskaņot pašvaldību
budžetus uz nemantīgo iedzīvotāju muguras! Tai-
snība, pašvaldību budžetos ir 6 miljonu latu liels
deficīts. Bet par to taču ir jāatbild koalīcijai; tai
jāgādā, lai pašvaldības neizirtu. Tas jums būtu Jā-

7*
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dara, ievedot taisnīgākus nodokļus. Cik tālu jūs iesit
pa šo ceļu, mēs būsim jums palīdzīgi, bet cik tālu
jūs gribat paturēt netaisnus nodokļus, mēs nevaram
būt jums palīdzīgi. Ja mēs šodien protestējam pret
jūsu rīcību un cīnāmies par taisnīgākiem nodokļiem,
tad darām to tāpēc, ka mums ir zudusi cerība, ka
jūs tuvākā nākotnē gribēsit realizēt savus solījumus
par personas nodokļa atcelšanu. Jūs gribat novil-
cināt šo lietu līdz nākošām vēlēšanām. Šoceļu ar
jums mēs nevaram iet. Mūsu frakcija iesniedz pre-
zidijam priekšlikumunobalsot šo jautājumu, izsaucot
deputātus pa vārdiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekaim.

E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība):
Godātie deputātu kungi! Mēs atzīstam deputātu
Muižnieka u. c. iesniegto priekšlikumu par pilnīgi
nevajadzīgu. Nupat šterna kungs teica, ka Saeima
savā laikā uzdevusi pašvaldības komimisijai saziņā
ar finanču un budžeta kommisijam izstrādāt likumu
par personas nodokļa atcelšanu. Pašvaldības kom-
misijai tas ir uzdots, un tā jau ir ķērusies pie darba.
Man jāsaka, ka šis darbs nav tik vienkāršs, kā to
varētu veikt 2 nedēļu laikā, kā domā priekšlikuma ie-
sniedzēji. Lieta grozās ap apmēram 1U lauku paš-
valdību budžeta — 6 miljonu latu lielo deficītu.Pro-
tams, 2 nedēļu laikā nav iespējams!atrast līdzekļus
6 miljonu latu lielā dēficita aizvietošanai. Šis darbs
nav uzdots pašvaldības kommisijai vien, bet gan
3 kommisijam. Pašvaldības kommisijā savā darbībā,
runājot par personas nodokļa atvietošanu, ir noskai-
drojusi, ka būtu vajadzīga vispārīga plašāka nodokļu
pārkārtošana lauku pašvaldībās, jo tiešāmstāvoklis,
kādā tagad atrodas lauku pašvaldību uzņēmumi un
iestādes, ir neciešams, un tāpēc katrā ziņā jāpanāk
līdzekļu iegūšana, lai pašvaldības savus uzdevumus
varētu pienācīgi veikt. Tāpēc pašvaldības kommi-
sijā pēdējā laikā ir nolēmusi, ka Iekšlietu ministrijai,
sazinoties ar Finanču ministriju, jāizstrādā likumpro-
jekts, jādod vismaz zināmas tēzes vai priekšlikumi
tādam likumam, kas varētu noderēt par pamatu liku-
ma turpmākai izstrādāšanai.

Iesniedzējiem arī zināms, ka ar šādu priekšli-
kumu — atcelt personas nodokli divu nedēļu laikā,
nekas nebūs panākts. Tāpēc arī saprotams iesnie-
dzēju nākošais priekšlikums, no kura redzams, kā
viņi iedomājas šo robu aizvietot, t. i. sagādāt lī-
dzekļus lauku pašvaldību vajadzībām. Viņi paredz
uzlikt jaunus nodokļus visiem zemes īpašniekiem,
sākot ar vissīkākiem un beidzot ar tiem, kuru zemes
gabali lielāki par 50 ha. Tā tad viņu priekšlikums
arī paredz pilnīgi pārkārtot, ievest nodokļu lietā uz
laukiem pilnīgi jaunu sistēmu.

Es domāju, ka to priekšlikumu, ko pašreiz ie-
snieguši daži deputāti, nav nozīmes pieņemt, jo tas
tikai atkal kavētu iesākto darbu. Tam būtu tikai
tikdaudz nozīmes, ka pašvaldībaskommisijā un var-
būt arī finanču un budžeta kammisijas izbeigtu to
darbu, ko viņas tagad sākušas, un sāktu apskatīt
priekšlikumu atkal no jauna. Es paziņoju, ka mēs
tāpēc balsosim pret šo priekšlikumu, jo tas kavē jau-
tājuma atrisināšanu tādā virzienā, kāds ir nepiecie-
šams, lai lauku pašvaldībām sagādātu līdzekļus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Gribu aizrādīt, ka
mums jau ir Saeimas lēmums uzdot pašvaldības kom-
misijai atcelt šo nodokli, bet šinī mūsu priekšlikumā
ir runa tikai par termiņa noteikšanu pašvaldības
komimisijai. Es domāju, ka pašvaldības kommisijai
ir bijis diezgan laika — veseli pusotra gada — iz-
strādāt un iesniegt tādu projektu, bet komimisija to
nav darījusi; tāpēc mēs liekam priekšā noteikt kom-
misijai termiņu. Ja mūsu priekšlikumu noraidīs, tad
ar to vēl nebūs atcelts Saeimas iepriekšējais lē-
mums, jo mūsu tagadējā priekšlikumā ir runa tikai
par termiņa noteikšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Deputāti I. Muižnieks, P. Ulpe, K. Būmeisters u. c.
liek priekšā:

«Uzdot pašvaldības kommisiijai izstrādāt un iesniegt pre-
zidijam divu nedēlu laikā likumu par personīgā nodokļa atcel-
šanu, sākot ar 1930./31. budžeta gadu.»

Bez tam deputāts G. Mīlbergs iesniedzis šādu
priekšlikumu:

«Uzdot pašvaldības kommisiļai izstrādāt un iesniegt pre-
zidijam viena mēneša laikā likumu par personīgā nodokļa pār-
veidošanu uz taisnīgākiem pamatiem, pārvēršot to par paš-
valdības nodokli.»

Šispriekšlikumsnāks nobalsošanā pēc deputāta
Muižnieka u. c. priekšlikuma. — Deputāti F. Cielēns,
A. Petrevics, A. Vecķalns, M. Rozentāls u. c. liek
priekšā

deputātu Muižnieka, U'pes u. c. iesniegto priekšlikumu
nobalsot, izsaucot deputātus vārdā.

Deputāti E. Grantskalns, A. Briedis u. c. liek
priekšā

deputātu Muižnieka, Ulpes u. c. iesniegto priekšlikumu
nobalsot aizklāti.

Sakarā ar kārtības rulli priekšroka ir aizklātai
nobalsošanai. Pie katra priekšlikuma_ viens deputāts
var dabūt vārdu par, otrs pret to. Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Nav nekāds brī-
nums, ka par šiem priekšlikumiem, it īpaši šai_ diez-
gan nepatīkamā personas nodokļa jautājuma, kur
dažas frakcijas, jāsaka, diezgan kristīgas frakcijas,
ir angažējušās savu vēlētāju priekšā ar solījumiem,
nodrukātiem lieliem gaiļa burtiem, par personas no-
dokļa atcelšanu, tagad viņamir neērti uzstājies at-
klāti un balsot pret tiem. Tāpēc ari vadoša koalī-
cijas frakcija ir gatava pakalpot koalīcijas draugiem,
grib pa tumsu palīdzēt noklusēt velētāju priekša to,
ko nevar noklusēt. Mums tas dod tikai iemeslu at-
maskot jūsu vēlētāju priekšā jūsu diezgan greizas po-
litiskās sejas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par_ aizklātu balso-
šanu neviens nevēlas izteikties? Stājamies pie bal-
sošanas. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par
deputātu Muižnieka, Ulpes u. c. iesniegto priekšli-
kumu, lai raksta uz zīmītēm «par»; kas balso pret,
lai raksta «pret»; kas atturas, lai raksta «atturas».
Baltas zīmītes atzīs par nederīgām. — Vai visi de-
putāti 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 90 zīmītes, atpakaļ saņemtas 89;
par deputāta Muižnieka u. c. iesniegto priekšlikumu
nodota 41 balss, pret 46 balsis, atturējušies 2. Šis
priekšlikums noraidīts. (Saucieni pa kreisi: «Latga-
lieši!») Nobalsošanā nāk deputāta Mīlberga priekš-
likums —

uzdot pašvaldības kommiisijai izstrādāt un iesniegt prezi-
dijam viena mēneša laikā likumu par peronas nodokļa pārvei-
došanu uz taisnīgākiem pamatiem, pārvēršot to par pašvaldī-
bas nodokli.
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Ludzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Mīl-
berga priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret — 18 bal-
sis, atturējušies 5. Deputāta Mīlberga priekšlikums
pieņemts.

Deputāti I. Muižnieks, K. Būmeisters u. c. ie-
snieguši otru priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru no-
lasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godātam Saeimas priekšsēdētājam.
Lūdzam celt Saeimā priekšā šādu priekšlikumu:
Saeima nolemj: uzdot pašvadības kommisijai izstrādāt

likumus:
1) par pašvaldības nodokli, kuru maksātu šādos apmēros:

I. lauksaimnieki ar zemes platību:
a) lielāku par 50 ha ā Ls 50.— gadā, b) no 27 ha
līdz 50 ha ā Ls 30.— gadā, c) no 10 ha līdz 21 ha
ā Ls 10.— gadā.

II. brīvās profesijas, sīktirgotāji un pārējie zemes īpaš-
nieki, kuru mēneša ienākumi pārsniedz Ls 100.—
mēnesī maksā no Ls 5.— līdz Ls 20.— gadā;

2) par lauku nekustamās mantas nodokļa paaugstināšanu:
a) par 0,2%,
b) pagasta padome var ar 2I„ balsu vairākumu paaug-

stināt lauku nekustamās mantas nodokli par labu paš-
valdībām līdz 1,8%;

3) par pārskaitīšanu pašvaldībām par labu 0,1% no līdz
šim valstij par labu ņemamās nekustamās mantas no-
dokļa daļas;

4) par Ls 3.5O0.O0O.— lielu pabalstu gadā lauku (apriņķu)
pašvaldībām kā atlīdzību par darbu, ko pašvaldības
veic valsts iabā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Vairāki depu-
tātu kungi žēlojas, ka mēs, gribēdami atcelt vienu
nodokli, neesot pateikuši, ko likt tā vietā. Deputātu
kungiL jums vajadzēja paskatīties drusku zemāk, tad
jus būtu redzējuši, ka mēs esam iesnieguši vienu
pozitīvu priekšlikuimu, kuru pieņemot varēs aizpil-
dīt visus pašvaldību budžetu robus. Kā jūs zināt,
līdz šim personas nodoklis deva tikai apmēram
4.200.000 latu ienākuma. Jaunais nodoklis, ko mēs
liekam_ priekšā līdzšinējā personas nodokļa vietā,
būtu tāds. Pirmkārt to maksātu saskaņā ar turību,
t. i. tie lauksaimnieki, kuriem lielāka zemes platība,
maksātu lielāku zemes nodokli, un kam mazāka ze-
mes platība, tie maksātu mazāku zemes nodokli.
Tāpat'dažādi tirgotāji un brīvās profesijas: kas vairāk
pelnīs, kam lielāki ienākumi, maksās vairāk, un
kam mazāki ienākumi, maksās mazāk. Bez tam,
realizējot_ šo_ likumu, mēs esam domājuši, ka tas
būtu jārealizē tā, ka jāievēro arī maksātāju ģime-
nes stāvoklis, lai tādā kārtā tas būtu līdzīgs it kā
ienākuma nodoklim uz laukiem.

Agrāk lieli iebildumi bija pret to, ka uz laukiem
pastāv tā saucamais progresīvais ienākuma no-
doklis, sakot, ka tas esot nodoklis par centību. Se-
višķi pret to uzstājās zemnieku savienība. Es do-
māju, kungi, šeit jums būs nodoklis, kas nebūs uz-
likts par centību.

Pēc mana aprēķina šis likumprojekts, ko mēs
esam iesnieguši, dos apmēram sekojošo. Lauksaim-
nieku, kuriem zemes vairāk par 50 ha, pēc
Skujenieka 1923. gada lauksaimniecības skaitīšanas
datiem, visā Latvijā ir apmēram 20.500. Ja nu
katrs no šiem lauksaimniekiem maksātu 50 latu, tad
tas būtu 1.025.000 latu. Lauksaimnieku ar 27—50 ha
lielu zemes platību pēc pašvaldības departamenta
direktora kunga aprēķina Latvijā ir pavisam 37.300.
Rēķinot uz katru šādu lauksaimnieku 30 latu, mēs
dabūjam summu — 1.119.000 latu. Lauksaimnieku

ar 10—27 ha lielu zemes platību Latvijā ir pavisam
80.200. Ja nu katrs no viņiem maksātu pašvaldībai
par labu 10 latu, tad mēs dabūtu 802.000 latu lielu
summu. Brīvo profesiju, tirgotāju u. c, kurim, rnē-
neša_ ienākumi ir lielāki par Ls 100.—, pēc manām
domam būtu apmēram 50.000 maksātāju — varbūt
ari drusku vairāk, jo vispār bezzemniekus uz lau-
kiem skaita ap 130.000 cilvēku. Ja nu mēs šeit pie-
skaitītuklāt arī lauksaimnieku ģimenes locekļus, kuru
ari ir labs skaits, tad iznāktu pavisam kopā 200.000
cilvēku. Bet es ņemu to mazāko skaitu brīvo
profesiju kategorijai, to minimālāko, proti — 50.000
maksātāju, un tad nu mēs dabūjam 500.000 latu
lielu summu.

Tas nu būtu par I nodalījuma pašvaldības no-
dokļa maksātajiem. No šī nodalījuma pašvaldības
dabūtu 3.446.000 latu, jeb caurmērā 3V% miljonu
latu.

Nākošā nodalījumā paredzēta lauku nekustamas
mantas nodokļa paaugstināšana par 0,2%, kas dotu
mums apmēram 1.200.000 latu.

Tālāk seko III nodalījums. Pārskaitot no šī
nodalījuma pašvaldībām par labu — līdz šim valstij
par labu — nākošo nekustamās mantas nodokļa
daļu, proti 0,1%, mes dabūtu apmēram 600.000 latu.
Pie ta vel jāpieskaita klāt 3,5 miljoni latu liels pa-
balsts jeb atlīdzība pašvaldībām par to darbu, ko
viņas veic valsts laba. Kā deputātu kungiem būs
zināms, tad tagadējās pašvaldības veic ļoti daudz
darbu valsts labā. Viņas izpilda dažādas ziņas,
tāpat piedzen dažādus valsts nodokļus u. t. t., tā
ka, bez šaubām, valstiļ no savas puses būtu jānāk
pašvaldībām palīgā, gādājot piemēram par skolo-
tāju algošanu. Tāpēc arī mēs savā priekšlikumā
esam paredzējuši valsts piemaksas pašvaldībām.

Par visiem šiem 4 nodalījumiem kopā, neieskai-
tot otra nodalījuma b punktu, mums sanāktu 8,8 mil-
joni latu. Vajadzības gadījumam, ja pagastu paš-
valdībai tomēr_rastos iztrūkums un viņa ar mūsu
projektu nevarētu segt visus izdevumus, mēs vēl
liekam priekšā atstāt pagastu padomēm brīvas ro-
kas, lai viņas ar 2/3 balsu vairākumu varētu paaug-
stināt nekustamas mantas nodokli līdz 1,8%. Ar
to varbūtējais ienākums paceltos vēl par 1,8 miljonu
latu. Līdz ar to pavisam kopā, bez jau iepriekšē-
jiem pagastu pašvaldību ienākumiem, sanāktu ap-
mēram 10,6 miljoni latu.

Iepriekšējie pašvaldību ienākumi, pēc pašvaldī-
bas departamenta

^
direktora kunga atzinuma paš-

valdības kommisijā, bijuši 13,8 miljoni latu, ja tanīs
ieskaita iekšā arī 4,5 miljoni latu no personas no-
dokļa. Ja pēdējo atlaižam, tad šie iepriekšējie paš-
valdību ienākumi iznāk apmēram 9 miljoni latu,
pie kuriem naktu klāt 9 miljoni latu par mūsu 4 mi-
nētiem punktiem. Kopā tad iznāktu 18miljoni latu,
pie kuriem vajadzības gadījumā vēl varētu nākt
klāt 1,8 miljoni latu liels varbūtējs ienākums, ja pa-
gastu pašvaldības atrastu par iespējamu pacelt lauku
nekustamas mantas nodokli. Pavisam kopā tādā
gadījumā sanāktu 19,8 miljoni latu. Visu pagastu
un apriņķu budžetu izdevumi pēc pašvaldības de-
partamenta direktora ziņām nav lielāki par 19 mil-
joniem latu. Varbūt pat 19 miljonus latu tie nesa-
sniegs, bet gan būs apmēram 18 miljoni latu.

Tā _tad mūsu iesniegtais projekts ir pilnīgi reāls
un iespējams un deputātu kungiem par to būtu jā-
balso, lai to nodotu pašvaldības kommisijai. Līdz
ar to reiz par visām reizēm pašvaldības kommisijas
darbībai būtu dots stingrs norādījums. Tad vairs
nevarētu aizbildināties, ka Saeimas plenārsēde neko
nav likusi priekšā.
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Tālāk pāris vārdos gribu pakavēties pie iebil-
dumiem, ka mēs prasot. lai likumujpar personas no-
dokļa atcelšanu izstrādātu 2 nedēju laika.. Šo li-
kumu var izstrādāt ne tikai 2 nedēļu laika, bet arī
vienas nedēļas, pat vienas dienas laika. Mazliet
ilgāks laiks vajadzīgs jaunu nodokļu noteikšanai,
nodokļu pārkārtošanai; tapec šim likumprojektam
mēs liekam priekšā garāku termiņu. (E Grants-
kaļna starpsauciens.)

Grantskaļna kungs, mēs domājam, ka pašval-
dības kommisijā nav neviena deputāta, kas gribētu
kavēt pašvaldību budžetu saskaņošanu, kas uzstā-
tos pret taisnīga likuma pieņemšanu. (Starpsau-
cieni pa labi.) Es domāju, Jūs nekad neesat pret to
uzstājušies, lai gan līdz šim, jāatzīst,_ Jus neesat pu-
lējušies pasteidzināt pašvaldību jautājumu nokārto-
šanu. Jūsu vienīgais nolūks ir 'bijis par katru cenu
paturēt veco personas nodokli.

Man jāaizrāda, lai tās frakcijas un partijas, kas
šodien izteicās pret personas nodokļa atcelšanu, ne-
aizmirst, ka pirms pāris nedēļām laikrakstos parā-
dījās ziņas, ka koalīcija vienprātīgi atzinusi, ka per-
sonas nodoklis turpmāk paturams. (Starpsaucieni
pa labi.) Jūs, Jukšinska, Dzeņa, Mīlberga un citi
kungi — no sienas līdz sienai — taču laikam bijāt
sankcionējuši šo koalīcijas lēmumu. Tur bija teikts,
ka koalīcija to atzinusi vienbalsīgi. {G. Mīlberga
starpsauciens.) Ja koalīcija nebūtu to vienbalsīgi
atzinusi, tad jūs taču varējāt pret to protestēt, at-
saukt jau tai pašā laikrakstā, kur šīs» ziņas bija ie-
vietotas. To jūs nedarījāt; tāpēc ir nevieta teikt,
ka opozīcija grib bremzēt pašvaldību lietu nokār-
tošanu.

Mēs atzīstam, ka pašvaldībām jāveic ļoti sva-
rīgi uzdevumi; jāapgādā skolas, jāgādā līdzekļi ne-
spējniekiem u. t. t.; tāpēc šodien mēs iesniedzam
konkrētu priekšlikumu pārkārtot pašvaldību no-
dokļus uz daudzmaz pieņemamākiem, modernākiem
pamatiem, lai tie būtu taisnīgāki nekā līdz šim. Iz-
strādāt īsti taisnīgu nodokli varbūt neizdosies ne-
vienam, un pēc mūsu ieskata šis nodoklis arī nav
īsti taisnīgs. īsti taisnīgs nodoklis uz laukiem būtu
arī ienākuma nodoklis, progresīvais ienākuma no-
doklis, bet tāda realizēšanai jūs, labā spārna kungi,
nepiekrītat, kaut tas ari būtu viens no taisnīgākiem
un pareizākiem nodokļiem. Jūs to noraidījāt. Mēs
to arī neliekam priekšā: Tagad mēs liekam priekšā
jaunu nodokļu projektu, kas pilnīgi aizpildīs visus
pašvaldības budžetu robus. Vajadzības gadījumā
pašvaldībām būs pat atlikums, ja tās izlietos visas
tās tiesības, kādas te ir paredzētas.

Sevišķi tām frakcijām, kas sakās aizstāvam
lauku darba ļaudis, lauku sīkos zemniekus un strād-
niekus, tām frakcijām un partijām tagad ar visu
krūti būtu jāaizstāv šis nodoklis, jo tas pamatots
taisni uz tā principa, ka visus lauku iedzīvotājus,
kam ir vairāk īpašumu, kam ir vairāk mantas, ap-
liek vairāk, tiem jāmaksā vairāk par tiem lauku
ļaudīm, kuriem mantas un ienākumu nav. Sevišķi
Latgales frakcijām, būtu par šo priekšlikumu
jābalso. Kamdēļ? Tamdēļ, ka atsvabināmi pirm-
kārt visi mazzemnieki ar zemes platību līdz 10 ha,
un tādu Latgalē ir vairākums'. Tiem šis pašvaldī-
bas _ nodoklis nebūtu jāmaksā, jo tie arī vismazāk
dabu no lauku pašvaldībām savā labā. Visvairāk
pašvaldības ienākumiem dotu_ lauku turīgās aprin-
das. Tas ir pirmais princips mūsu iesniegtajā priekš-
likuma.

Otrs princips ir tas, ka lauku nemantīgie iedzī-
votāji, kuriem nav nekādu īpašumu, reiz par visām
reizēm jāatsvabina no visiem netaisniem nodokļiem,

ka jāatceļ pašreizējais personas nodoklis. Perso-
nas nodoklis taisni ir tas netaisnīgākais, jo to maksā
visi, kam tikai ir galva uz pleciem un kas elpo gai-
su. Tādus cilvēkus, kas nepelna un kuru ienākumi
vai peļņa pārsniedz 100 latu mēnesī, mēs prasām
atsvabināt no nodokļiem. Tas ir taisnīgi un pareizi.
Ja jūs gribat pierādīt, ka jūs esat par darba zem-
niecības prasībām, ka jūs atbalstāt to, ko solījāt
Saeimas vēlēšanās, tad jums visiem — mazzem-
nieku un sīkzemnieku pārstāvjiem ar visu krūti jā-
balso par šī likumprojekta realizēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Muiž-
nieka kungs te stipri ieteica savu projektu. Klau-
soties viņu, man nāca prātā stāsts par kādu saim-
nieku. Reiz kāds saimnieks cienājis savu viesi ar
loti sliktu vīnu, bet viesis to dzēris un slavējis. Pēc
tam saimnieks devis savam viesim labu vīnu, bet
viesis klusējis. Saimnieks prasījis, kāpēc viņš ne-
slavējot labo vīnu. Tad viesis atbildējis: «Labais
vīns pats sevi slavē, bet_ tas pirmais bija jāslavē
man.» Tas nian nāca prata, kad Muižnieka kungs
tik ļoti slavēja savu projektu. Man uzmācās šau-
bas: tā kā tas projekts pats sevi neslavē, tad tas
jāslavē Muižnieka kungam.

Ja apskatām šo projektu — tad kas tur ir?
Muižnieka kungs nāk un sāka, ka vecsaimniecības
jāapliek ar nodokli 50 latu apmērā par labu pašval-
dībām. (E. Cielēnsno vietas: «Tas vēl nav nekas!»)
— Gluži pareizi, Cielēna kungs! — Tālāk Muiž-
nieka kungs saka: zemes nodoklis, ko maksā saim-
niecības lVžfo apmērā no ienesīguma vērtības, jā-
paceļ līdz_ 1,8% par labu pašvaldībām. Muižnieka
kungs izrēķināja, ka tāds pašvaldības nodoklis do-
šot 3.446.000 Jātu, no kuriem %, t. i. 500.000 latu
maksāšot strādnieki un amatnieki un visi pārējie,
kam nav zemes. Zemnieki unstrādniekimaksāsljeb 500.000 latu; pārējie, t. i. zemnieki — 3.000.000
latu. Talak pec Muižnieka kunga projekta zemes
nodoklis būtu 1,8%, kas dotu 10.800.000 latu. Tā
tad pavisam zeme samaksa pašvaldībām 13.800.000
latu. Bet bezzemnieki maksā 500.000 latu. Ap-
rēķins skaidrs: operējot ar Muižnieka kunga skait-
ļiem, kas tiešām arī ir patiesi, zemei uzvels 96,4%
no visa, ko pašvaldībām maksā, bet pārējie, kas
bauda visas tiesības piedalīties pagastu pašvaldību
dzīve un kas šis tiesības izmanto vēl vairāk, maksās
tikai 3,6%. Lūk, kungi, tāda ir jūsu taisnība, ar ko
jus gribat operēt.

Kreisā spārna runātāji aizrādīja, ka tas, kas bi-
jis līdz šim, bijis liela netaisnība. Tagad nu jums
bus ta taisnība! Jūs gribat atsvabināties no vi-
siem pienākumiem pret_ pašvaldībām. Jums vajaga
tikai tiesības, bet pienākumus jūs negribat uzņem-
ties. Tas ir ļoti zīmīgi. Jūs gribat iestāstīt, ka
ta

^
ir_ liela taisnība un ka jūs še cīnāties taisnības

vārda. Kungi, vai jūs paši tam ticat?
Šisprojekts, kas ir mūsu priekšā, ja Saeima to

pieņemtu un nodotu pašvaldības kommisijai ar jau
it ka noteiktam likmēm, ko kommisijā vairs neva-
rētu grozīt, kas ir jau zināmā mērā saistošas, ne-
būtu nekāda ziņā _ pieņemams, ne arī realizējams.
Mes zinaim ka mūsu lauksaimniecība jau tā atro-
das ļoti grūtos apstākļos. Ar pieņemto likumpro-
jektu jus lauksaimniecības nastu padarīsit vēl grū-
tāku. Varbūt jūs gribatnastu palielināt, gribat lauk-
saimniecību nospiest vel vairāk, novedot to sabru-
kuma stāvoklī, jo tiešam nav tālu vairs līdz tam.
Daudz maz saimnieciskiem ļaudīm nav iespējams
balsot par šīm likmēm, un tāpēc es nemaz nebrīnos,
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ka arī vidus sektora atskanējasaucieni, ka par šādu
projektu ar jau pieņemtām un noteiktām likmēm
nav iespējams balsot.

Tālāk man jāaizrāda, ka šinī projektā ir liels
trūkums, kas bus sajūtams taisni Latgalē. Ja šo
projektu pieņems, tad Latgales pašvaldībām nebūs
iespējams sabalansetsavus budžetus. Tā tad paš-
valdību līdzekļu jautājums nav vēl atrisināts. Tas
būtu novests vēl kļūmīgākā stāvoklī un kļūtu vēl
sarežģītāks, bet jautājumu nenokārtotu. Tāpēc par
šo projektu nevar balsot.

Saņemot kopā visu sacīto un ievērojot vēl to,
ka pašvaldības kommisijā jau strādā pie līdzīga pro-
jekta un ka tuvākās dienās Iekšlietu ministrija ie-
sniegs savu projektu, kas ari runā par pašvaldības
nodokli — protams, varbūt, drusku citādā sakārto-
jumā, kur būs paredzēti zināmi līdzekļi, varbūt no
patēriņa nodokļa, varbūt atskaitījumi no akcīzēm,
varbūt būs paredzēti arī 0,5%, ko līdz šim saņēma
valsts, bet Jurpmak saņems pašvaldības, — man
liekas, ka būtu nevieta likt priekšā vēl kaut ko ne-
lietderīgu, kaut ko nepieņemamu, lai ar šo surrogātu
aizpildītu robu. Tāpēc šis priekšlikums ir norai-
dāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīfcgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Pēc tam, kad Augstais
nams nupat pieņēma mūsu priekšlikumu — uzdot
pašvaldības kommisijai izstrādāt un iesniegt prezi-
dijam viena mēneša laikā likumu par personas no-
dokļa pārveidošanu uz taisnīgākiem pamatiem, pār-
vēršot to par pašvaldības nodokli — man liekas,
ka šis priekšlikums jau pats par sevi atkrīt, jo mē-
neša laikā likums būs izstrādāts. To mēs esam
ikommisijaLnoteikuši, kommisijai tas ir uzdots. Tā-
pēc kaut kādi jauni priekšlikumi, jauni surrogāti uz-
doto_ darbu var tikai samaitāt un nokavēt. Kāpēc?
Tāpēc, ka šis priekšlikums faktiski sastāv no 4 jau-
niem likumprojektiem. Pirmais no tiem paredz lauk-
saimnieku aplikšanu ar jaunu nodokli. Šis jaunais
nodoklis tādā veidā, kādā tas paredzēts šinī likum-
projektā, ir ārkārtīgi netaisns. Tā piemēram ir
paredzēts, ka tiem, kam ir līdz 27 ha zemes, jā-
maksā 10 latu liels nodoklis pašvaldībām par labu,
bet tad nu iznāk tā, ka tiem, kam būtu 27 ha ar
simts vai divi simto daļu pāri, jāmaksā tūlīt jau 30
latu. Tas taču, kungi, ir ārkārtīgi netaisni. Tad
vēl tā: tiem, kam 1ir 10 vai 11 ha zemes, jāmaksā
10 latu, bet tiem, kam ir 26,90 ha zemes, jāmaksā
arī tikai 10 latu. Kungi, tik lielus lēcienus nevar
taisīt, un ja jūs šādus lēcienus gribat realizēt šinī li-
kumprojektā, tad tikai ar to nolūku, lai piespiestu
rēķināties ar to netaisno priekšlikumu, ko jūs esat
iesnieguši.

Tālāk seko otrais nodalījums, kurā ir runa par
brīvām profesijām, par sīktirgotājiem un pā-
rējiem zemes īpašniekiem. Bet nav pateikts,
vai te domāti sīktirgotāji bez zemes īpa-
šuma, vai ar zemes īpašumu. Ņemsim vie-
nu sīktirgotāju, kurš ar lielām pūlēm, ar lie-
lām mokām nopelna 100 latu mēnesī, un! ņemsim
vienu spēcīgu lauku puisi, kas nopelna 60 latu mē-
nesī pie visa brīva, kas dabū brīvu dzīvokli', pat
apavus, apģērbu, arī uzturu un vēl 60 latu mēnesī
naudā. Katrā ziņā šāds puisis, nopelna vairāk kā
100 latu mēnesī. Šis sīktirgotājs tad nu būtu ap-
likts ar nodokli sākot no 5 latiem mēnesī, bet spē-
cīgais lauku puisis pilnīgi atsvabināts no nodokļa,
jo viņš skaitās bezzemnieks. Tā tad tie nu būtu
tie bezzemnieki.

Tad nāk tālākais nodalījums, kurā ir runa par
nekustamas mautas nodokļa jaunu paaugstināšanu.
Mēs, kas aizstāvam sīkos zemes īpašniekus, neva-
ram pieļaut to, ka nekustamas mantas nodokli, kas
jau tā ļoti smagi gulstas uz lauksaimniekiem un sik-
gruntniekiem, no jauna atkal paaugstinātu. Par to
mēs nekādā ziņā šinī sakarībā balsot nevaram.

Trešais punkts liek priekšā skaitīt pašvaldībām
parlabu līdz 1,8% no nekustamās mantas nodokļa.
Vienīgi šis punkts būtu daudz maz pieņemams. Bet
nākošais 4. punkts ir atkal nepieņemams. Iznāk,
ka tām pašvaldībām, kurām mēs jau tā gatavojamies
dot līdzekļus, pārkārtojot nodokļus, mēs gribam vēl
dot no valsts 1kases 3,5 miljoni latu. Ja mēs to da-
rītu, tad tas nozīmētu, ka pašvaldības tiešām nav
spējīgas, negrib un nespēj pašas sevi uzturēt, ne-
spēj sev atrast ienākumus un tikai gaida katru gadu
no valsts budžeta 3,5 miljoni latu lielu palīdzību. Arī
tas būtu nepareizi un netaisni. Tāpēc mēs nevaram
balsot par šādu priekšlikumu.

Es vēlreiz uzsveru, ka pēc tam, kad Saeima ir
pieņēmusi mūsu priekšlikumu par jauna likumpro-
jekta izstrādāšanu mēneša laikā, šis priekšlikums ir
lieks un pats par sevi atkrīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem. |

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Grantskaļna kungs
bija ļoti neapmierināts ar mūsu priekšlikumu un arī
ar to, ko te teica mans frakcijas kollēga Muižnieks
par iesniegto ierosinājumu. Es domāju, ka piemē-
ru par to vīna ieteikšanu vai neieteikšanu Jūs esat
ņēmuši pārāk personīgi. Varbūt Jūs to esat minē-
juši no saviem personīgiem piedzīvojumiem, bet
par šo likumprojektu gan nevarēja teikt, ka Muiž-
niekam tas būtu bijis jāsaliela, tādēļ ka tas pārāk
slikts. Bez šaubām, te viss atkarājas no tā, ka
to lietu ņem. Protams, Jūsu frakcijai šis projekts
nav tik labs kā personas nodoklis. Personas
nodoklis galvenā kārtā gulstas uz nemantīgiem, ka-
mēr šis nodoklis gulsies uz lielākiem zemes īpaš-
niekiem. No šī viedokļa skatoties, Jums ir taisnība,
un tāpēc, bez šaubām, šisprojekts Jūsu frakcijai nav
atbalstāms.

Ja arī Mīlberga kungs atzīst šo likumprojektu
par nederīgu, tad jājautā, vai viņš domā, ka jaun-
saimnieki aplikti ar nodokļiem pārāk maz. Mīl-
berga kungam, laikam, nepatīk, ka lielākie jaunsaim-
nieki, kuru zemes platība pārsniedz 10 ha, aplikti
maksimumā ar Ls 10.— lielu nodokli gadā, bet jaun-
saimnieki, kuru zemes platība nesasniedz 10 ha, pa-
visam atsvabināti no jaunā nodokļa, kamēr vecsaim-
nieeībām paredzēts Ls 50.— liels nodoklis gadā.
Redzams, ka Mīlberga kungs, kam tas nepatīk, ir
pakalpīgs zemnieku savienības frakcijai un atzīst
par lielu netaisnību, ka nav paredzēts jaunsaimnie-
kus aplikt ar nodokļiem tikpat kārtīgi kā vecsaim-
niekus. Mīlberga kungam to vajadzēja atklāti pa-
teikt. (G. Mīlberga starpsauciens.) Citādu netai-
snību še nevar saskatīt. (G. Mīlberga starpsauciens.)

Ja Mīlberga kungs domā, ka jaunsaimnieki ir
loti apmierināti ar personas nodokli, tad lai viņš pa-
lasa pats savu avīzīti «Latviju», kas iznāk šad
tad pa retam — pāris reižu nedēļā. «Latvijā», Mīl-
berga kunga avīzītē jau parādās raksti, kur jūsu pa-
šu jaunsaimnieku ļaudis, ari lieli vīri — nodaļu va-
dītāji izteicas pret personas nodokļa paturēšanu. Tā
tad arī jūsu rindas, jūsu fronte nav tik cieta par per-
sonas nodokļa paturēšanu.

Mīlberga kungs, Jums vajadzēja just savas fron-
tes grīļošanos un pie laika atsacīties no tiešas vai
netiešas personas nodokļa aizstāvēšanas. Ja Jūs
uzstājaties pret šī projekta nodošanu pašvaldības
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kommisijai, kas principā grib panākt taisnību: kam
lielāka zemes platība, lielāka saimniecība, lai maksa
lielākus nodokļus, kam mazāka zemes platība, lai
maksā mazākus nodokļus, bet mazās saimniecības,
kas nopelnī līdzekļus tikai savai iztikai, pavisam at-
svabina no nodokļa, — ja Jūs domājat,ka šis likum-
projekts nodarītu netaisnību jaunsaimniekiem, tad
man liekas, ka Jums ir tikai viena taisnība: lai jaun-
saimniekiem būtu paredzēti tikpat lieli nodokļi ka
līdz šim, lai! tie tiem būtu lielāki, nekā vecsaimnie-
kiem. Jūsu devīze ir — aizstāvēt šo netaisno no-
dokli ar visu netaisno zemes vērtēšanu, kas pastāv
jau 10 gadu, kur jaunsaimniekipar savu zemes hek-
tāru maksā 3 ~ reiz lielākus nodokļus nekā vecsaim-
nieki. Redziet, tāda ir Jūsu taisnība, un to Jūs gri-
bat paturēt arī turpmāk. Jums kā savu vēlētāju aiz-
stāvim vajadzēja atbalstīt šo likumprojektu. Ja Jūs
to nedarāt, tad jāatzīst, ka Jūs atbalstāt nevis savu
vēlētāju, bet tās frakcijas intereses, kuras pavadā
un astē Jūs vienmēr velkaties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Trešdien pašvaldības kommisijā starp citu
tika nolemts griezties pie Iekšlietu ministrijas, lai
valdība izstrādā likumprojektu par personas nodokļa
atcelšanu. (Starpsaucieni.) Ir taisnība, ka es ne-
biju klāt, kad šo lēmumu pieņēma, bet koalīcijas vai-
rākums bija klāt, un tāds lēmums tika pieņemts. Kad
valdība pēc kādas nedēļas liks priekšā savu pro-
jektu, tad jūs varēsit likt priekšā savus pārlaboju-
mus. Bet jums nav tāda nodoma. Jūs esat iesnie-
guši jau gatavu likumprojektu. Un kādu likumpro-
jektu? Vai tas ir jūsu likumprojekts, kas šepriekšā?
Nē, jūs esat paņēmuši vienu otru pantu no tiem,
ko es esmu licis priekšā pašvaldības kommisijā;
citus pantus jūs esat paņēmuši no tiem, ko jau
zemnieku savienības pārstāvji bija iesnieguši, un
tagad visus šos tagadējās koalīcijas jau proponētos
priekšlikumus jūs gribat savienot it kā jūsu izstrā-
dātā likumprojektā! Te nekāds jūsu likumprojekts
nav saskatāms. (Saucieni pa labi: «Aģitācijai ie-
sniegts!») Bez šaubām, tas iesniegts aģitācijai, jo
citas nozīmes jūsu priekšlikumam nav.

Otrs jūsu nodoms ir tas, ka jūs gribat saistīt
valdību un koalīciju, lai tās izstrādātu likumprojektu
tādā garā, kāds vēlams_ jums. Bet izinait, ka koali-
cijaun valdība neies jūsu pavadā! Mēs paši koa-
līcijā zināsim,kā ar šo jautājumu tikt galā. Mēs zi-
nāsim, ka atcelt personas nodokli bez jūsu žēlastī-
bas. Tagadējā koalīcija pati ir spējīga to izdarīt.

Par to, kas paredzēts jūsu iesniegtā priekšli-
kuma, es gribu pieminēt tikai vienu. Jūs te de-
klarējat, ka stāvat par personas nodokļa atcelšanu.
Bet patiesībā jūs to negribat atcelt. Jūs gribat to
atcelt tikai tiem, kam zemes platība mazāka par
10 ha, bet pārējiem personas nodokli atstāt. Jūs
šoreiz maināt tikai nosaukumu un nosaucat to par
pašvaldības nodokli. Jūsu projektā paredzēts, ka
visiem, kam ir no 10 ha līdz 27 ha zemes, jāmaksā
10 latu personas nodokļa, bet_ tiem, kam ir vairāk
par 50 ha, 50 latu gada. Jūs ļoti labi zināt, ka
pašreiz sādžas iziet viensētās. Sevišķi labi to
zin latgaliešu_ deputāti. Tie, kas pašreiz paliek uz
vietas, ir labāka stāvoklī, viņu zeme ir labāk kul-
tivēta. Tiem, kas iziet purvājos, gan būs
10 ha — 20 ha zemes un bus jāmaksā daudz lielāks
nodoklis neka uz vietas palikušiem. Jums nebūtu
jāņem par pamatu zemes platība, bet vērtība, tad
mes varētu runāt.

Par brīvām profesijām jūs sakāt: ja ienākums
ir 100 latu, tad var ņemt pašvaldības nodokli. Pa-
sakait, kurš. lauksaimnieks, kam ir 10 ha, pelna ga-
dā caurmērā 1200 latu? Man pašvaldības kommi-
sijā bija priekšlikums ņemt par pamatu 50 latu mē-
nesī. Samazinājait uz 50 latiem, tad latgaliešu frak-
cijas arī balsos par to.

Priekšlikums par lauku nekustamas mantas
nodokļa paaugstināšanu uz 0,2% vai tas arī nebija
latgaliešu priekšlikums? Starp citu es pašvaldības
kommisijā liku priekšā paredzēt pašvaldībām 10%
no akcīzes nodokļa, ko varētu sadalīt lauku un pil-
sētu pašvaldībām, pie kam pilsētas dabūtu apmē-
ram 1.500.000 latu un lauku pašvaldības — 3.000.000
latu. Tāda veida lauku pašvaldību budžetiem ra-
stos līdzekļi, un varētu atcelt personas nodokli. Tas
jūsu projektā nav paredzēts, bet jūs šeit nākat ar
demagoģiskiem priekšlikumiem. Jūs gribat saistīt
rokas koalīcijai, lai viņa nevarētu izstrādāt tādu
likumu, kāds ir nepieciešams; tāpēc mūsu frakcija
par, jūsu likumprojektu nebalsos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Augstais namsj Šādu lielu traci saceļ šis no-
pietnais jautājums pēc tam, kad tas nodots pašval-
dības

^
kommisijai apspriešanai. Citādi es šo so-

ciāldemokrātu kungu priekšlikumu nevaru iztul-
kot, ka tas domāts tikai viena otra nenosvērta
jaunsaimnieka vai sīksaimnieka notveršanai, jo tie-
šam priekšlikumam nav nekādas pamatdomas. Jūs
paši to atzīsit pēc maniem paskaidrojumiem. Bez
šaubām, uz ātru roku nav iespējams likumu vis-
pusīgi apdomāt. Ka tas tiešām tā ir, to es te pie-
radīšu ar dažiem piemēriem.

Jūs, piemēram, sakāt tā: saimniecības ar ze-
mes platību no 10—27 ha maksā 10 latu lielu no-
dokli, bet saimniecības ar zemes platību no
27—50 ha maksa 30 latu lielu nodokli. 27 ha,
27V2 ha, 27 ar dažam simtdaļām ha lielas saimnie-
cības ir pa lielākai daļai tādas jaunsaimniecības,
kas iedalītas meža, purvājā, celmājā, ar vārdu
sakot — uz nekultivētas zemes. Šīm saimniecī-
bam jus tagad gribat uzlikt 30 latu lielu nodokli. Ja
ņemam otru gradāciju — jaunsaimniecībasar zemes
platību no 10 ha līdz 27 ha, kas iedalītas pa lielākai
daļai uz labam muižu centru zemēm, tad tās tagad
maksas to pašu nodokli, ko jaunsaimniecības uz
nekultivētam zemēm. Kungi, kur te ir loģika! —
Tāpat talak 2. pantā noteikts, ka amatnieki, tirgo-
tāji un brīvo profesiju darbinieki, kuru mēneša ie-
nākums pārsniedz 100 latus

^
maksā no 5 līdz 20

latiem mēnesī. Kungi, vai jūs viņiem negribat uz-
likt lielāku nodokli nekātie tagad maksā? Caur-
mēra lauku amatnieki mēnesī nopelna pāri par 100
latiem. Tagad jus gribat no viņu ienākumiem ņemt
pašvaldībām par labu 5%. Ja tagad galvas naudas
tie maksāja 20 latu gadā., tad pēc jūsu projekta pie-
ņemšanas viņiem bus jāmaksā 60 latu gadā. Kur
te ir apdomība? Kur tad jūs gribat lauku vidus šķiru
atbrīvot no nodokļiem?

Jūs paši redzat, ka jūsu projekts nav nopietni
ņemams. Man negribētos ticēt, ka sociāldemokrā-
tiem bijis nodoms nodokļus lauku vidusšķirām
divkāršot un trīskaršot. Tāpēc, vienkārši, lai jūs
pasargātu no nepatikšanām, jūs droši vien savās
sirdīs vēlaties, lai šo projektu noraidītu. Pie
tam es nesaprotu, kāpēc jūs še ceļat tās lielās de-
bates, kapec jus negribat runāt kemmisijā. Tur
sēž arī jūsu pārstāvji; tur jūs varat likt priekšā
savus priekšlikumus un labot, kas labojams. Bet te
jūs jau tagad gribat panākt, lai Augstais nams pie-

:
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ņemtu jūsu priekšlikumu. Šis priekšlikums taču
prasa grozījumus. Es jau. izcēlu 2 apstākļus no šī
projekta, kas ir stipri pretrunīgi un kas uzliek lauku
sīkzemniekiem un jaunsaimniekiem ļoti netaisnu no-
dokli; turpretim pārējos lauku iedzīvotājus — pui-
šus u. c. jūs no nodokļa atbrīvojat. Ja pieņemam,
ka puisis pelna gadā caurmērā 30.000—35.000 rubļu
algas, ja nāk klāt vēl uzturs — Kurzemē dod klāt
arī drēbes —» tad gadā sanāk jau ap 50.000 rubļu.
Bet puiši pēc šī projekta nemaksā nekā, kamēr
amatnieks maksā 60 latus nodokļa gadā. Kur te
taisnība? Tāpēc, ja jūs pieminat savās aizlūgšanās
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakciju, tad šeit,
jāsaka, jūs to nepieminat. Mēs uzskatām, ka perso-
nas nodoklis ir grozāms, un mēs arī-prasām, lai tas
būtu sadalīts saskaņā ar zemes vērtību, zemes ie-
nesīgumu, bet nevis tā, kā tagad, kur katrs jaunsaim-
nieks, vienalga, vai tas dzīvo uz nekultivētas, vai
uz labas zemes, maksā 30 latu nodokļa. (Starpsau-
cieni pa kreisi.) Par to jūs varat runāt kommisijā,
bet ne likt šeit priekšā tādu absurdu. — Te deputāts
Jukšinskis paskaidroja, ka daudz no tā, kas runāts
kommisijā, paredzēts arī šinī projektā. Ja tas tā,
tad, liekas, jūs gribat plātīties ar strausa spalvām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

L Muižnieks (sociāldemokrāts): Es esmu
spiests vēlreiz ņemt vārdu, lai noskaidrotu tās pret-
runas, ko te izcēla daži deputātu kungi.

Grantskaļna kungs aizrādīja, ka pēc jaunāpro-
jekta bezzemnieki nekā nemaksā. Grantskaļna
kungs, neaizmirstiet, ka visu darbu veic bezzem-
nieki, bet visi darba ienākumi taču satek lielo lauku
saimnieku kabatās. Tādēļ arī ir gluži dabīgi, ka ze-
mes īpašnieks, kas saņem visu vērtību, ari maksā
nodokli. Tas ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, un
man liekas, ka nav taisnīgāka nodokļa, kā nodoklis
no tiem, kuru rokās satek visas vērtības, kuri sa-
ņem daždažādus pabalstus, gan lopu, gan arī mašīnu
stacijām u. t. t. Gluži dabīgi, ka tie tad arī ir lie-
lākie nodokļu maksātāji. Es uzskatu, ka mēs, šo
projektu izstrādājot, esam bijuši pārāk žēlīgi, uz-
liekot zemes īpašniekiem pārāk niecīgu nodokli.
Patiešam, vienam lauksaimniekam, kam ir vairāk
par 50 ha zemes, ir «tīrā spička» samaksāt tos
50 latus, jopa krogiem dzīvodams viņš vienu otru
reizi izdod vel vairāk nekā 50 latu. Tāpēc arī zem-
nieku savienības iebildumi pret šo likumprojektu
pavisam nav ievērojami.

Pie vēl lielākām aplamībām šeit nonāca depu-
tāts Jukšinskis. Sākumā viņš gan teica, ka viss
tas, kas šinī projektā ietverts, esot pieņe-
mams un ka arī viņš pats kommisijā esot
tamlīdzīgus priekšlikumus iesniedzis un atbal-
stījis, bet galu galā viņš tomēr pateica, ka ne-
varot balsot par šo projektu. Interesantākais nu ir
tas, kamdēļ viņš nevar balsot par šo projektu. Tā-
pēc, ka zemnieku savienība to neatļaujot! Tādēļ
tad nu arī laikam notika tā, ka tad, kad bija jābalso
par šolikumprojektu, t. i. pašiem par saviem priekš-
likumiem, latgaliešu frakcija nemaz neieradās kom-
misijas sēdē. Viņa domāja, ka, lūk, lielsaimnieki
jau tik un tā ir vairākumā, gan jau viņi nobalsos, kā
krievs saka „h ne a, ^omaab ne moh." Tā arī
Jukšinska kungs toreiz izdarīja. Ari otrs Latgales
deputāts — Pabērzs šinī sēdē neieradās; droši vien
koalīcijas interesēs, jo ir taču neveikli balsot pašam
pret saviem priekšlikumiem. Bez tam Jukšinska
kungs viltoja patiesību, teikdams, ka viņš Saeimas
pašvaldības kommisijā esot licis priekšā noteikt al-
gas minimumam 50 latu. Tas ir nepareizi. Viņš lika
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priekšā 60 latus, bet tad, kad labais spārns pie- .
draudēja ar viņa izslēgšanu no koalicijas un kad
Grantskaļna kungs bija vairāk reižu nostaigājis ar
viņu pa koridoriem, Jukšinska kungs savu priekš-
likumu noņēma, piekāpās un nobalsoja par Kullīša
kunga priekšlikumu, kurā bija noteikts 50 latu mi-
nimums. Tāda ir patiesība.

Bez tam es vēl gribētu apstāties dažos vārdos
pie Eglīša kunga runas. Man šeit atkal jākonstatē,
ka Eglīša kungs nonāca pretrunās ar savas frakcijas
iepriekšējo runātāju Mīlberga kungu. Mīlberga
kungs žēlojās, ka šinī projektā neesot uzņemti bez-
zemnieki, amatnieki un citi. Bet nāca Eglīša kungs
un pateica, ka šeit amatnieki esot paredzēti. Tas
liecina, ka Eglīša kungs ir pārāk paviršs, jo pat ne-
zin, kas šinī projektā ir iekšā. Pirms jūs nobalso-
jat. Eglīša kungs, izlasait vēl labi šo priekšlikumu.
Tāpat ir pilnīga aplamība, Eglīša kungs, Jūsu ap-
galvojums, ka jaunsaimniecības esot lielākas par
27 ha. Parasti jaunsaimniecības, kuras sniedzas līdz
27 ha, atrodas uz sliktākas zemes. Tāpēc par jaun-
saimniecību normu uzskatāmi apmēram 10—27 ha.
Mēs minējām normu 10—27 ha, lai te būtu iekšā arī
tās jaunsaimniecības, kurām ir nekultivēta zeme.
Ja mēs normu būtu nolikuši zemāku, teiksim, no
10—15 ha, j tad jaunsaimniecības ar nekultivētu ze-
mi būtu iegājušas augstākā pakāpē, kas būtu nepa-
reizi un netaisni. Ir taču taisnīgi, ka jaunsaimnie-
cībām ar sliktāku zemi jāuzliek mazāks nodoklis.
Tāpēc mūsu projekts ir pareizāks un taisnīgāks.

Bez tam aplams ir Jūsu izteiciens, ka amatnie-
ki, kuri šinī projektā nebūt nav minēti, maksāšot
60 latu lielu nodokli. Sakait, kur Jūs to esat ņēmu-
ši! Mūsu priekšlikumā teikts, ka nodoklis būs 5—20
latu gadā. (Sauciens pa labi: «Pats nepazīst
savu projektu!») Palasait projektu, tad jūs redzē-
sit, ka tur teikts, ka amatniekiem nodoklis var būt
ne augstāks par 5—6 latiem gadā. Tiem, kas vis-
vairāk pelnī — lauku brīvām profesijām, zemes
īpašniekiem, un sīktirgotājiem, kam ir blakus ie-
nākumi, nodokļa augstākā norma paredzēta 20 latu
gadā. Šo kategoriju iedzīvotāji maksātu no 5- -20
latiem gadā (Starpsaucieni pa iabi.)

Visi iebildumi pret mūsu projektu ir lieki un ne-
dibināti. Pilsoņu frakcijām, kas solījušas gādāt
par taisnīgu nodokļu sadalīšanu, jāatbalsta mūsu
priekšā liktais piojekts.

Bez tam vēl gribu teikt pāris vārdu par Mīlber-
ga kunga priekšlikumu — personas nodokļa lietā
izstrādāt attiecīgu likumprojektu, paredzēt jaunu
nodokli, vai personas nodokli pārveidojot. Jums ta-
ču nav nekāda konkrēta priekšlikuma. Ja jūs ie-
sniegsit savu priekšlikumu pašvaldības kommisijai,
tad, bez šaubām, tā pateiks: jūs taču nekā konkrēta
neliekat priekšā. Pašvaldības kommisijā varēs
aizbildināties arī turpmāk, kā tā ir darījusi jau gan-
drīz 2 gadus. Tāpēc, kungi, mēs lūdzam (sauciens
pa labi: «praisiait!») — jā, arī prasām, lai tie ļaudis,
sevišķi Rimbenieka kungs, kas nāk no kristīgiem
darba ļaudīm, turpmāk pašvaldības kommisijā ne-
varētu aizbildināties, ka nezina, kas jādara, ka ne-
zina, kādi likumprojekti jāizstrādā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu
pašvaldību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā lie-
ta deputātam Jukšinskim.

!
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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A. Jukšinskis (kristīgo
^
zemnieku un katoļu frak-

cija) : Muižnieks savā runa, starp citu aizrādīja, ka
pašvaldības kommisijā es esot licis priekša aplikt
ar peļņas nodokli personas, kas pelna mēnesī 60
latu. Pēc tam uz koalīcijas spiedienu es esot piekā-
pies un balsojis ne par savu, bet par Kullīša šaurā-
ku priekšlikumu. Tā ir apzinīga nepatiesības pau-
šana. Es balsoju par Kullīša priekšlikumu tā-
pēc, ka tas bija plašāks. Mans priekšlikums
paredzēja, ka personas, kaisi pelna 60_ latu
mēneslī, var aplikt ar peļņas nodokli, ja tas no-
pelna kaut vienu mēnesi 60 latus, bet Kullīša priekš-
likums paredzēja, ka apliekamas personas, _ kuras
caurmērā gadā nopelna 50 latu mēnesī, t. i. 1200
latu gadā. Es balsoju par plašāko un nevis par šau-
rāko priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas —
Nobalsošanā nāk deputātu Muižnieka, Būmeistera
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. Tādu nav. Par deputāta Muižnieka u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 38
balsis. Priekšlikums noraidīts.

Deputāti E. Dzelzītis, K. Būmeisters u. c. iesnie-
guši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.

>

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Loti cienījamam Saeimas' prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai. priekšā apspriešanai un pieņemša-

nai sekojošu likumprojektu:
Pārgirozīijumii likumā par cietušo karavīru un viņu ģime-

ņu locekļu ārstēšanu (Mik. kr. 1928. g. 41).
Likumā par cietušo karavīru un viiņu ģimenes locekļu

ārstēšanu 1., 3., 4., 5., 7. pantu grozīt un izteikt .sekojoši:
1. p. Uz ārstniecības palīdzību ir tiesības likuma par

cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām 1. panta
miiinētām personām (llik. kr. 1904. g. 27 un 1927. g. 116'), kuras
saņem pensiju no vaists un visiem kara invalidu ģimenes lo-
cekļiem : sievām un bērniem līdz 16 gadiem, bet ja tie ap-
meklē skolu, tad līdz 18 gadierm

3. p. Sarkanais krusts apgādā kara invalidus ar mākslī-
giem) locekļiem un citiem ortopēdiskiem priekšmetiem un ār-
stē savās sanatorijās par brīvu.

4. pantu strīpot.
5. pants. Visām 1. pantā minētām personām valsts sniedz

ārstniecisko palīdzātbu tādā pašā kārtībā un apmēroļs, kā
valsts civftierēdņieim un viņu ģimenes locekļiem,, izņemot 3.
pantā norādītos gadījumos.

7. pants. Bez 2. pantā atzīmētas ārstnieciskas palīdzības,
pirmā pantā minētām personām slimības gadījumos uz ārsta
priekšrakstu ir tiesības saņemt no iestādēm, kurās tas ārstē-
jies, zāles, pārsienamos līdzekļus un citus nepieciešamos me-
dicīniskos piederumus par brīvu.

1930. g.

P

Saeimas deputāti:
Ed. Dzelzītis,
K. Būmeisters,
1. Muižnieks,
P. Lejiņš,
J. Celms,
R. Dukurs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un
budžeta kommisijam.—Vārdu lūdz deputāts Dzelzī-
tis. Vārds deputātam Dzelzītim.

E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Likums par kara invalidu un viņu
ģimenes locekļu ārstēšanu, kas tika pieņemts 1928.
gadā, dzīvē izrādījās par pilnīgi nederīgu tai ziņā,
ka likumā nav paredzēts, ka kara invalidi un viņu
ģimenes locekļi, piemēram sievas u. c. piederīgie,
varētu saņemt ārsta palīdzību kā dzemdēšanas,
tā citos gadījumos. Likums būtu attiecīgi gro-
zāms.

Otrs trūkums šinī likumā ir tas, ka tanī pare-
dzēts

^
ka invalidi var saņemt ārstēšanu no Tautas

labklājības ministrijas ārstēšanas nodaļas un Sar-

kanā krusta, bet dzīvē ir tā, ka invalidiem pa-
priekš jāgriežas pie Sarkanā krusta, un tikai tad.
kad Sarkanais krusts izdevis apliecību, ka viņam
nav attiecīgo ārstu, šie invalidi var griezties Tau-
tas labklājības ministrijas ārstniecības nodaļā. Šā-
da kārtība rada traucējumus. Lai to novērstu, pa-
stāvošais likums jāpārstrādā tā, ka ārstēšanu kara
invalidi un viņu ģimenes locekļi var saņemt tāpat,
kā valsts ierēdņi.

Bez tam lieku priekšā pārgrozījumus izstrā-
dāt 2 nedēļu laikā, lai sākot ar 1. aprīli arī kara
invalidi un viņu ģimenes locekļi dabūtu brīvu ār-
stēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
prezidija priekšlikums — nodot deputāta Dzelzīša
u. c. iesniegto likumprojektu sociālās .likumdoša-
nas un budžeta kommisijam. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par prezidija priekšlikumu. Acīmredzot vai-
rākums. Šis priekšlikums pieņemts. — Tālāk de-
putāts E. Dzelzītis liek priekšā:

uzdot sociālās likumdošanas un budžeta kommisijam iz-
strādāt šo likumprojektu 2 nedēļu laikā .

Lieku 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.- Balsošanas iznākums: par deputāta
Dzelzīša priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret —
40 balsis. Tas noraidīts.

Deputāti L. Laicens, O. Jankus, J. Zliaugotnis,
J. Balodis un L. Jeršovs iesnieguši jautājumu ties-
lietu ministrim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimā priekšā sekojošu jautājumu tieslietu

ministrim:
Latvijas cietumi tikfab Rīgā, kā provincē ir pārpildīti;

tie neviens nav piemēroti sabiedriskās higiēnas prasībām, bet
galvenais cietumu valdes rīcība (logu nokrāsošana, sieti, kul-
bas pie logiem) tos padara pavisam neciešamus; cietuma re-
žīmā arvien vairāk tiek pielietotas viduslaiku moku kambaru
un tumsonības metodes (tumšie karceri, piekļūšanas, spīdzi-
nāšanas, monāliski pazemojumi, kultūras blokāde u. c); pret
neģēlīgajiem galvenās cietumu valdes slogiem apcietinātie bieži
protestē ar sūdzībām un bada sireikiem. Vai tieslietu ministris
ir rīkojis turēt šādu stāvokli cietumos, un ja viņš to nav darī-
jis — kā domSī likvidēt mežonīgo režīmu un apstākļus.»

, Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Laicenam. i

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tagadējais tieslietu ministris nav ilgi savā amatā,
tāpēc varētu sacīt, ka uz viņu šis jautājums nezī-
mējas, jo pa lielākai daļai viss, kas noticis cie-
tumos ar cietumniekiem, ir noticis agrāk. Tomēr
tas, ka viņš ir savā amatā tikai nesen, nebūt ne-
atsvablna tagadējb tieslietu ministri no 'esošām
nebūšanām, jo viņš ir buržuāzijas pārstāvis un ta-
gadējās koalīcijas loceklis; tāpēc imumsi arī jāprasa
atbilde no tagadējā ministra.

__ Par apstākļiem Latvijas cietumos Latvijas
strādniekiem ir bijis ļoti daudz jārunā, jāraksta
un jākliedz. Šinīs apstākļos jādzīvo ne tikai poli-
tiskiem apcietinātiem, kurus cietumā tur sevišķi
nospiestā stāvoklī, bet šinīs apstākļos jādzīvo vi-
siem cietumniekiem, arī kriminālistiem. Pēc mū-
su uzskatiem vismaz 80% no visiem par krimi-
nālnoziegumiem notiesātiem ir arī strādnieku šķi-
ras piederīgie, kas nonākuši cietumā pateicoties
buržuāziskai iekārtai.

Kādi tad ir Latvijas cietumi? — Vispirms —
cietumi ir nehigiēniski. Tie neatbilst nekādām sa-
biedriskās higiēnas prasībām. Visi tie ir vecās
cariskās Krievijas cietumi. Labākais no tiem —
tagadējais Rīgas_ centrālcietums ir daudz sliktāks
nekā bija cariskās Krievijas laikā un taisni higiē-

?
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niskā ziņā. Runājot par Rīgas centrālcietuma ap-
stākļiem, gribu salīdzināt centrālcietumu, kāds tas
bija cara laikā, ar to, kāds tas tagad ir. Esmu sē-
dējis centrālcietumā tiklab cara laikā, kā ari ta-
gad jūsu demokrātijas laikā. (A. Bergi no vietas:
«Nemaz nevajadzēja laist laukā!») — Jā Jūs tur
būsit iekšā, tad gan laukā netiksit! — Cara laikā
šinī cietumā bija vismaz pietiekoši siltuma; ne ru-
deņos, ne pavasaros, cietumniekiem nebija jāsalst
un jāiedzīvojas reimatismā kā tagad. Nebija tā,
kā tagad, kad apakšstāvā, piemēram vieninieku
korpusos, bez mēteļa nemaz nevar ne stāvēt, ne
sēdēt, ne staigāt. Cara laikā nebija tā kā tagad,
kad kameras liek mazgāt ar ūdeni katru nedēļu
vienu vai divas reizes, pie kam uz klona jāpiegāž
spaiņiem. Ūdeni gāž no tiem pašiem traukiem,
pazīstamajām paraškām, kurās cietumnieki izdara
savas dabīgās vajadzības. Tā, lūk, šinīs kame-
rās — vai tās vieninieku kameras, vai kopējās,
tiek bojāts gaiss vismaz divas reizes nedēļā. Cara
laikā šinīs kamerās klons bija bonierēts ar vasku;
tagad tiek liets no paraškām uz šī klona ūdens.
Cara laikā logi no ārpuses nebija aizkrāsoti; ta-
gad rūtis aizkrāsotas, lai cietumniekiem nebūtu
gaismas. Tagadējais galvenās cietumu valdes
priekšnieks, — oara laikā arī bija galvenā cietumu
valde, viena pa visu lielo Krieviju; tagad par pus-
otras guberņas arī ir «galvenā» cietumu valde ar
savu priekšnieku, — kad es viņam cietumā nesen
aizrādīju, kāpēc rūtis nokrāsotas, neatrada cita ko
atbildēt, kā vienīgi: rūtis krāsotas okupācijas lai-
ka. (/.Korņiljevs no vietas: «Latvijā nav tikdaudz
krāsas!») Tagad sen vairs nav okupācijas laiks.

Tāds tagad ir tas demokrātisms. Lūk, tāds
ir tagadējais cietums, salīdzinot ar cara laika cie-
tumu, tikai ārēji.

Kas . zīmējaļsi uz ēdienu', tad cara laikā šis
ēdiens katrā ziņā bija vismaz 3 reiz labāks _ unvis-
maz 3 reiz barojošāks nekā tagad. Tagadējā ēdie-
nā nav nekādu taukvielu, tagad ir kapija, «Latvi-
jas kapija». (Starpsauciens: «Tad vajaga cara
atpakaļ!»)—Jūs esat vēl vairāk atpakaļ nekā cars!—
Ja cara laikā no rītiem Rīgas cietumos deva ļoti
labu, pat varētu sacīt —? zināmā mērā treknu auzu
tumi, tad tagad dod tikai «Latvijas kaipiju». Šī
kafija nezin no kā pagatavota, bez cukura, bez
kaut kā. Cara laikā pēcpusdienā deva labu biez-
putru, tagad — vismaz 1923. un 1924. gadā —
katru dienu tikai dažus putraimus ar ūdeni. (Sau-
ciens pa labi: «Bet kā ir Maskavā?») Es zinu
ari, kā ir Maskavā, jo esmu bijis arī Maskavas
cietumos. (Sauciens pa labi: «Nu kā tad ir,_grud
tik vaļā!») Tāda, lūk, ir tā starpība labākajā, hi-
giēniskākaljā cietumā, tāda ir tā starpība starp «de-
mokrātisko» un to pašu cara laika cietumu, t. \

higiēniskā un iekšējā ziņā.
Es nerunāšu par to, _cik_ brutāli ir tagadējie

cietuma administrācijas pārstāvji un kādi tie bija
cara laikā. Es domāju, ka arī šinī ziņa viņi bus
trīskārt pārspējuši cara ierēdņus. Vai tiem tā-
pēc tagad piespriestas pensijas?

Provinces cietumi jau oara laikā bija nodzī-
voti uz beidzamo, bet arī tagad tie ir palikuši tādi
paši. Tā tas ir Valmierā, Ventspilī, Liepāja, Dau-
gavpilī, Jēkabpilī un citur. Šie cietumi higiēnas
ziņā ir zem katras kritikas, tie ir tīras bedres; tas
nav telpas, kurās varētu cilvēki dzīvot.

Jēkabpils cietuma sētā smird izkārnījumi no
paraškām, akā ir netīrs ūdens. Cietuma uzraugi,
administrācija liek atnest no pilsetas_ sev tīru ūde-
ni, bet cietumnieki smeļ ūdeni no tas pašas netī-

rās akas. Jēkabpils cietumā dod sabojātu gaļu,
kameras k pārpildītas, vienā kamerā, kas domāta
3 līdz 4 cilvēkiem, atrodas 6—8 un pat 10 cilvēki—
kamerā, kas ir 5 soļus gara un 3 soļusl plata. Tas
pats ir arī Valmieras cietumā. Ja par šiem ap-
stākļiem sūdzas, ja sūdzas par saspiestību, tad tū-
līt ieliek karcerī. Jēkabpils cietumā skolniekus —
Šilinsku un Šiliņu — ar nodomu ieliek vienā ka-
merā ar kriminālistiem, kuri pret tiem izturas
rupji.

Jelgavas cietumā sienas slapjas, ta ka jāslauka
ar lupatām. Sieviešu kamerās grīdas izpuvušas un
neizžūst, logi apakšstāvā aiztaisīti ar sietiem. Kad
no Jelgavas cietuma bija ienākuši vairāki lūgumi
petīciju kommisijā, lai šos sietus noņem, tad «gal-
venās» eietumu valdes priekšnieks Vanags iro-
niski atrakstījās, ka tas esot tāpēc, ka, lūk, apcie-
tinātie sviežot laukā zīmītes. Vai tās zīmītes
svie cietuma priekšniekam', vai galvenās cietumu
valdes priekšniekam; logs taču iziet cietuma sētā.

Tāpat citos provinces cietumos logiem ir
priekšā vai nu sieti, vai kolbas, vai tamlīdzīgi, tā
ka dienā neiekļūst ne gaisma, ne saule. (K Betda-
va starpsauciens.) Šīs kulbas un sietus Jūs, Bel-
dava kungs, būsit redzējuši Valmierā katru dienu.
Mācītājs arī varētu paskatīties uz tiem.

Kāda ir apcietināto dzīve šinīs cietumos, par
to daudz ko runāt, un vienā stundā nav iespējams
šo apcietināto 1 dzīvi aprakstīt. Var atzīmēt dažus
punktus no- tās pašas «galvenās» cietumu valdes
izdotiem nosacījumiem, kas piekārti cietumnieku
kamerās pie sienas. Visi apcietinātie tiek iedalīti
darbā, vai viņi to grib, vai nē. Darba laiks, ir no
pīkst. 7 līdz 12 un no pīkst. 1 līdz 6, tā tad ar
vienu stundu pusdienas pārtraukumam. Tā tas iet
visu nedēļu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka
Rīgas centrālcietumā ierīkotās dažādās darbnīcās
tiek izdzīti ne tikai cietumnieki, bet ar to arī pā-
ris tūkstošiem strādnieku ārpus cietuma tiek at-
ņemts darbs, jo cietums nosit darba algas. Pēc
šiem pašiem cietumu noteikumiem, cietumniekiem
maksā tikai 50% no normālās darba algas, bet pā-
rējais iet valsts kasē. Pats par sevi saprotams,
ka cietums darbus saņem vienmēr lētāk un zem
vispārējām darba cenām.

Cietumā nav pietiekošas bibliotēkas. 1923./24.
gadā vēl bija tikai atlikušās -cara laika grāmatas,
protams, ļoti saplēstas, bet laime, ka vēl tās bija.
Vēlāk arī viena Kultūras fonda bibliotēka tika pie-
gādāta Rīgas centrālajam cietumam. Man nav zi-
nāms, vai citos cietumos arī ir šīs Kultūras fonda
bibliotēkas. Šī bibliotēka, protams, neatbilst kaut
cik intelligenta (sauciens pa labi: «Kommūnista!»)
cietumnieka, sevišķi politiska cietumnieka prasī-
bām. {Starpsaucieni pa labi.) Noteikumos teikts,
ka ieslodzītiem atļauts kamerā turēt šādus priekš-
metus: svētbildi vai krustiņu, evaņģēliju un bī-
beli ar lūgšanas grāmatu. — Tas ir jums! (A.
Berga starpsaucieni.) Tas teikts 2. paragrāfā. Šī
cietuma no ārpuses dāvinātā bibliotēkā tagad ir
drusku uzlabojusies, bet nedaudz; tās tāpēc, ka ļoti
daudz grāmatu, kas Latvijā ir grāmattirgū, cietu-
mā nepielaiž. Grāmatas cenzē prokurors, cietuma
priekšnieki un velns zin, kas vēl, bieži vien per-
sonas, kam par grāmatām nav nekādas jēgas. Ne-
ļauj ari pietiekoši daudz grāmatu turēt kamerā;
tiek noteikts daudzums; dažos gadījumos nedrīkst
turēt nevienas grāmatas.

Pagājušā vasarā ir izdoti noteikumi, kas pār-
spēj katras arī visfašistiskākās zemes cietumu no-
teikumus, šie noteikumi ir pagājušā gada 11. jū-
lijā izdotais likuma papildinājums, kur teikts, ka



215 Latvijas Republikas 111 Saeimās V s csiijas 7. sēd c 1930. gada 14. februārī. 216

cietumnieks drīkst rakstīt vienīgi par lietam, kas
attiecas uz viņa mantu un personību. Ja nu cie-
tumniekam nekādas mantas nav, tad rakstīšana
par to atkrīt. Var rakstīt par personību? — Ja
cietumniekam nav iespējams izkopt un izglītot sa-
vu personību, ja nav attiecīgas bibliotēkas, ja viņš
ir nomocīts darbnīcā, kur jāstrādā par jpusalgņ,
tad, protams, arī par personību viņam nebūs iespē-
jams rakstīt. Tā sauktie likumdevēji vardu «per-
sonību» laikam gan domājuši citādi. Viņi, laikam,
tulkojuši to tā, ka cietumnieki drīkst rakstīt par
personīgām lietām:, par savu ģimeni, u. t. t. Bet
ja nu cietumniekam nav savas ģimenes un neka
tamlīdzīga, tad atkrīt jebkāda sarakstīšanas. Tad
viņam nav iespējams ar ārpasauli vēstules apmai-
nīt. Tad raksti ar nepielaižamu saturu, ar ne-
pieklājīgu saturu. Kas tad ir nepielaižams vai ne-
pieklājīgs saturs? Mūsu ministriem un cietuma
direktoriem viss ir nepieklājīgs un nepielaižams,
kas nāk no cietumnieku puses.. Lūk, tāda pavēle,
tāda vēstuļu blokāde ir nolikta cietuma. Pie tam
vēstules daudzreiz tiek caurskatītas mēnešiem ilgi
un paiet ilgs laiks, kamēr tās sasniedz vienu vai
otru galu, vai nu cietumnieku, vai cietumnieka
piederīgos. Tāda ir kārtība vēstuļu caurskatīšana.

Ja salīdzinām tagadējos apstākļus ar cara lai-
ka cietumnieku apstākļiem, tad jāatzīmē, ka cara
laikā nebija šādas cietumu kultūras blokādes. Ne-
kādas kultūras blokādes nebija. Ja tagad «de-
mokrātiskā» Latvijā cietumnieks grib ko izlasīt,
grib no grāmatas ko mācīties, tad priekšāir šī
blokāde. Lūk, tā Latvijas buržuāzija skatās uz
kultūru, uz cietumnieku attīstību un pie tam saka,
ka cietumos liekot cilvēkus, lai izlabotu. Es do-
māju, ka neviens jūsu garā izlabots tur Jauka ne-
nāks. Arī tie nē, kurus jūs ieliekat no jūsu aprin-
dām. (Starpsaucieni.) Jūs savu Goldmani jau mē-
ģinājāt izlabot, un ne jums par patikšanu viņš iz-
nāca laukā. (Starpsaucieni.) Tad viņš nebūtu iz-
laidis grāmatu, kas jums nav visai patīkama, ja
viņš būtu jūsu garā labojies. Mēs, protams, Gold-
mani neuzskatām par tādu, kas nācis pie apziņas,
pie kādas katram cilvēkam jānāk, bet katra ziņa
arī viņš nav nācis pie tādas apziņas, kā jūs gri-
bētu.

Cietumā visus sargā no katras ziņas par ār-
pasauli. Sargā kā no uguns. Nevienu apdrukātu
papīra gabaliņu cietumnieks nedrīkst saņemt, pat
ja viņš to uz klona būtu atradis. Tūliņ tas tiek
noņemts. Avīzes? Ja jau cietumniefcamno jū-
su viedokļa, būtu jāuzlabojas, tad vajadzētu kaut
jel «Valdības Vēstnesi» pielaist — savu pašu «Val-
dības Vēstnesīti,» bet arī tas netiek pielaists. Jūs
baidāties, ka cietumnieks nedabū zināt par ārpa-
saulē notiekošo, par sabiedrību un politiskiem noti-
kumiem. Nekā jūs nepanāksit ar šādām meto-
dēm.

Tā iet jūsu «demokrātijā!» Kamēr pat Lietu-
vas fašistiskajā iekārtā, ko mēs, protams, neat-
zīstam, cietumos tiek pielaisti tekoši žurnāli un
avīzes — lūk, jūs varat mācīties no Lietuvas Val-
demāra kārtības. Jūsu fašisms ir pārsniedzis pat
Lietuvas Valdemāra fašismu.

Kā iet cietumniekiem, ja viņi izdarījuši kādu
tā saukto «pārkāpumu?» Kas tad ir tie pārkāpu-
mi? Pārkāpums ir, ja cilvēks pakāpies līdz loga rā-
tei, gribēdams pamest acis ārā, lai redzētu kādu
saules stariņu, koku vai zāli. Ja viņu pieķēris šinī
«pārkāpumā» kāds pa durvju aci glūnošs uzraugs,
tad viņu iebāž karcerī. Tamlīdzīgu pārkāpumu
ir desmitiem, par kādiem cietumnieks nonāk mel-

nā, tumšā karcerī, nedēļām ilgi un ilgāk. Nepietiek
ar to vien, ka cietumniekus par dažādiem pārkā-
pumiem ieliek tumšos karceros, kur viņiem dod ti-
kai ūdeni un maizi, kur viņiem nav guļas vietas,
kur bez mēteļa aukstās telpas jānosēž_ nedēļām
un vairāk — viņi vēl arī piekauj. I Lūk, tāda ir jū-
su demokrātija! Piemēram pagājušā vasara Dau-
gavpils cietumā cietumnieki tika sabāzti karcerī,
karceris pieliets ar ūdeni, un šie, ūdenī esošie cie-
tumnieki, vēl tika piekauti, žņaugti un tamlīdzīgi
mocīti. Tā rīkojas jūsu demokrātijā ar cietumnie-
kiem. Tad nav brīnums, ka cietumnieki bieži iz-
sludina bada streiku kā pēdējo cīņas un protesta
līdzekļi, būdami ar mieru labāk nomirt badā, lai pro-
testētu pret šo mežoņu režīmu. Pēdējos gados
nav pagājuši varbūt ne divi, trīs mēneši, kad ne-
būtu bijis vienā vai otrā cietumā bada streiks, pro-
testi un tamlīdzīgas lietas. Pēc tam, kad piemē-
ram termiņa cietuma cietumnieces sūdzēja cietu-
ma uzraugus par sišanu un tiesa, pats par sevi sa-
protams, tos attaisnoja, «Latvis» ņirgājās un rakstī-
ja, ka vajagot iekārtot tā, lai cietumnieks vairs
nevarot griezties ar sūdzībām pie tiesāsi, lai viņš
galīgi tiktu nomocīts un iznīcināts. Vēl nesen at-
pakaļ, pagājušā gadā centrālcietumā uzbūvēja
jaunu korpusu tā saucamiem trakiem vai izmēģi-
nāšanā noliktiem, t. i. tādiem, kam: nervi jau galīgi
nobeigti, tādiem, kurus nodomāts dzīvus aprakt.
Tas ir lieliskais jaunievedums Latvijas cietumos ar
Latvijas «galvenā» cietuma priekšnieka Vanaga
ziņu.

Te bļāva un jautāja, kā esot Krievijas cietu-
mos. Esmu bijis un redzējis tiklab Maskavas cie-
tumus, kā arī Tiflisas Mechetas cietumu, ko so-
ciāldemokrāti aizvien apzīmējuši par kādu briesmu
bedri u. t. t. Šinī Tiflisas «briesmīgā» cietumā ka-
meru durvis stāv visu dienu vaļā. Bez kādas ad-
ministrācijas, bez kādas priekšnieka klātbūtnes es-
mu bijis šinī «visbriesmīgākā» cietumā, runājis ar
turienes cietumniekiem un iepazinies ar šī cietuma
apstākļiem. Tiflisas cietumā Ir radio, ir cietuma
skola, ir avīzes, kādas vien cietumnieki grib iz-
rakstīt, protams, par savu naudu. Arī radio var
visur ierīkot, var izrakstīt ārzemju laikrakstus,
kas pielaisti Padomju Krievijā. Lūk, tādi apstākļi
ir Padomju Krievijas cietumos. Tāds kultūras
stāvoklis ir Padomju cietumos, nerunājot nemaz
par to, ka paši cietumnieki tur izdod un rediģē
savu avīzi. (J. Pommera starpsauciens: «Es arī
esmu tur 3 mēnešus nosēdējis!») Jā, Padomju sa-
vienībā bāž cietumos kontrrevolucionārus un
strādnieku nodevējus,, tas ir taisnība. (Starpsau-
cieni sociāldemokrātu sēdekļos.) Palasait savās
avīzēs, kādi apstākļi ir Anglijā, Makdonalda cie-
tumos. Jūs redzēsit, ka tur cietumniekus pārmā-
ca ar vidus laiku «kaķi». Painteresējieties, kas tie
ir par rīkiem'. (Starpsaucieni: «Bet kā ir Solov-
kos?») Kas attiecas uz Solovkiem, tad tas ir
taisnība, to mēs arī nenoliedzam. {Br.Kalniņa
starpsauciens: «Tad jums nav tiesības protestēt
pret citu cietumiem!»)

Mums jāuztur Latvijas cietumnieku prasības.
Cietumnieki ir rakstījuši desmitām un simtām, vē-
stuļu, rakstījuši simtiem lūgumrakstu peticiju kom-
misijai, aizrādīdami uz dažādām nebūšanām, uz
spīdzināšanām, uz kultūras blokādi, uz karceriem,
uz nehigiēniskiem apstākļiem u. t. t, u. t. t. Cie-
tumnieki ir cerējuši, es gribētu sacīt, viņiem ir
bijušas illūzijas, ka, lūk, peticiju kommisijā tiem
palīdzēs, ka varēs kaut kā runāt pat ar Vanagu un
citiem, lai viņu stāvokli atvieglotu. Peticiju kom-
misijā nekā nav varējusi darīt un nevar nekā d'a-
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rit. Peticiju kommisijā vienu vienīgu reizi aiz pār-
pratuma nokļuva Jelgavas cietumā, un pēc tam tū-
līt viņai nebija iespējams nekur iekļūt. (Starpsau-
ciens.) Arī jums vajadzētu redzēt, kā iet tanīs
cietumos. (A. Eglīša starpsauciens: «Vai tur ne-
bij laba maize?») Es domāju, ka šī maize cietuma
apstākļos bija loti slikta. {A.Eglītis no vietas:
«Bet pats eda un vēl laizījās!»)

Simtiem lūgumrakstu peticiju kommisijai ir bi-
juši un būs velti. Cietumu režīms ir pastiprinājies
uz ļauno pusi un tiek vienmēr pastiprināts. Cie-
tumnieki tiek dažādi fiziski un morāliski spīdzināti.
Ja viņi protestē, tos bāž karceros, vai izsūta no
Rīgas uz provinces cietumiem, kā tas bija nesen
ar dažām termiņu cietuma politiskajām. (A. Eglī-
tis no vietas: «Bet kad skrāpē acis ārā, ko tad lai
dara!?»)

Mums jāsaka, ka viss lielais vairums cietum-
nieku, 80%—90% apcietināto nāk no strādnieku
šķiras. Tie ir strādnieku šķiras gūstekņi buržuā-
zijas varā. Strādnieku šķirai pašai jāņem savās
rokās savu gūstekņu aizsardzība, un strādnieku
šķira cīnīsies pret šo buržujisko iekārtu, ko so-
ciāldemokrāti ar savu «sociālismu» balsta tā, kā,
varbūt, buržuji paši nevar izdomāt — piemēram
Makdonalda vidus laiku «kaķu» mocības.
Strādniecībai pašai jāaizstāv savi cietumnieki, un
viņa tos aizstāvēs, neskatoties uz to, ka tas ir
strādnieku šķiras cīņas jautājums, mēs paceļam šo
jautājumu arī te Saeimā un gribam dzirdēt, ko jūs,
kas lielījāties ar demokrātiju un sociālismu, varat
atbildēt uz šo mežonību. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Deputāti L. Laicens, O. Jankus u. c. iesnie-
guši vēl otru jautājumu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Sieimā priekšā sekojošu jautājumu tautas

labklājības ministrim:
Vai tautas labklājības ministrim ir zināms, ka Strazdu

muižas neredzīgo patversmē nav vecāku padomes, ka tuir no-
tiek vajāšanas pret progresīvāk domājošiem neredzīgajiem un
ir ievests kazarmes režīms. Ko ministris domā darīt, lai
apstākļus bezpartejiski noskaidrotu un neredzīgo tiesisko stā-
vokli uzlabotu?»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds jau-
tājuma motivēšanai 'deputātam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pie mūsu frakcijas ir griezušies neredzīgo patver-
smē ievietoto neredzīgo piederīgie, ir griezušies ar
vairākiem lūgumiem un sūdzībām par to, ka ši-
nī patversmē, Strazdumuižas patversme izturas
pret neredzīgiem. {A.Eglītis no vietas: «Tie
laikam būs tie polītiski neredzīgie!») Šinī patver-
smē ir kazarmes režīms. Šinī_ patversme vajā
visus tos neredzīgos, kuriem kā pieaugušiem cil-
vēkiem ir arī savs zināms pasaules uzskats, kuri
ir progresīvi domājoši cilvēki, nevis ta, ka mušu
mācītāji un viņiem līdzīgi sektanti. Šos cilvēkus
tur aizdomās par kornmunistiem u. t. t. Šos prog-
resīvi domājošos neredzīgos dzen lauka no pat-
versmes un to izdara tā, ka sameklē kaut kādus
iemeslus, kuru dēļ varētu tos izlikt. Nupat šinīs
dienās ir izlikts kāds neredzīgais Jēkabs Krastiņš,
kurš ir nabadzīgs cilvēks. Sakuma teikts, ka viņš
izlikts tāpēc, ka nav bijis ko samaksāt par pat-
versmi. Bet kad viņa piederīgie viņam sagādājusi
šo maksu, viņš tomēr nav uzņemts atpakaļ. Izra-
dās, ka izmantots gadījums, ka viņam nav acu-
mirklī bijis iespējams samaksāt. Kad viņš negri-
bēja iet laukā, jo tad viņam ka vāji redzošam bū-
tu bijis jāpaliek uz ielas, tad ar policijas palīdzību

viņš izsviests no iestādes. Iestādes direktors Zalc-
imanis pat piedraudējis, ka vēl kādus 10 tādus pašus
kā viņu kā kommūnistus izmetīšot no patversmes.

Arī agrāk par patversmi ir iesniegtas vairāk-
kārtīgas sūdzības. Bijušas tiesas izmeklēšanas,
arī dažādu valsts iestāžu pārstāvju izmeklēšanas;
piemēram direktors Sīlis reiz izmeklējis, bet viss
nokārtots mājas kārtībā. Arī pie Veckalna ir grie-
zušies, un arī tas visu ir nokārtojis mājas kartī-
bā, — tas laikam bija Rudevica kunga labklājības
laikā. (A. Vecķalns no vietas: «Nav taisnība!») ?
Tā tad šinī ziņā neredzīgiem nav nekādas palīdzī-
bas. Es tomēr varu sacīt, ka tie neredzīgo piede-
rīgie, kuri pie manis griezās, pēc saviem uzskatiem
nebija nekādi komimūnisti vai tamlīdzīgi. Tie bija
vienkārši cilvēki, kuriem par ikommūnismu) vai citu
ko nav pat jēgas. Tomēr, kā redzams, viņi bija
domājuši, ka laikam pie kommunistiem tomēr ir
taisnība. Tāpēc viņi 'bija griezušies pie mums.
Mums, izpildot viņu vēlēšanos, jāiesniedz šis jau-
tājums, ko ministris domā darīt, lai šinī patversme
novērstu minētos apstākļus.

Patversmē tiek lietotas pret neredzīgiem da-
žādas represijas. Piemēram, ja tiek pasniegtas
skolā stundas, tad tikai noteiktas normas apmēra,
un nekad neredzīgiem nedod kaut kādu citādu lai-
ka kavēkli. Viņiem nelasa arī priekša, ar tiem ne-
nodarbojas arī citādi. Ja arī kādreiz lasa priekša
kādu laikrakstu, tad tas ir izcenzets. Protams iz-
cenzēts tiek arī «Sociāldemokrāts», bet mušu avī-
zes, pats par sevi saprotams, netiek laistas nemaz
iekšā. Arī «Sociāldemokrātam» papriekšu izgriež
veselus gabalus laukā un_ tad tikai lasa priekša.
Tādos apstākļos patversmē var attīstīties dažādas
palaidnības. Tā patversme esot notikusi pat chan-
džas brūvēšana starp neredzīgiem. Protams', ka tā-
dos apstākļos, kur kulturāla darbība neredzīgiem nav
iespējama, viņi aiz gara laika kaut ko daraļ laiks
taču kaut kā jāpavada, kaut vai chandžu brūvējot.
Kā mums ziņo, priekšzīmi šinī ziņa dodot paši pat-
versmes darbinieki. Tā kādam skolotajam

^
aize-

jot no patversmes, sarīkota liela balle, kura noti-
kusi liela žūpošana. Starp žūpotajiem izcēlusies
kaušanās un vienam pat salauzta kāja. Protams,
tādā atmosfaira arī _ no neredzīgiem nevar prasīt
diezin cik lielu kultūru. Visi tie, kas ar šiem ap-
stākļiem nav mierā, pēc administrācijas domam —
un, jādomā, arī pēc ministrijas un tāpat Veckalna
domām — esot komimūnisti. Mes gribam dzirdēt
atbildi arī uz šo jautājumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredz_eta kartība.

Deputāti V. Bastjānis, F. Cielēns, P. Ulpe,_ Bru-
no Kalniņš, R. Dukurs u. c. iesnieguši jautājumu
ministru prezidentam, ko lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.
Laipni lūdzam godāto Saeimas prezidiju celt priekšā Sa-

eimai sekojošu jautājumu ministru prezidentam.
Pēc mūsu rīcībā esošām ziņām divas lielas saimnieciskas

organizācijas — akciju sabiedrība «Lats» un akciju sabiedrība
«Rīgas Uniona banka» — nonākušas maksāšanas grūtībās. Tā
kā abas šīs organizācijas saņēmušas no Latvijas bankas un Fi-
nanču ministrijas ļoti lielus valsts līdzekļus, kuru iitpakaļatdia-
būšana apdraudēta, tad griežamies pie ministru prezidenta ar
jautājumu:

1) Vai viņam ir zināms, ka minētās organizācijas nonāku-
šas maksāšanas grūtībās, un

2) ko viņš domā darīt , llai pasargātu valsti no varbūtējiem
zaudējumiem.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds jau-
tājuma motivēšanai deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Visos pē-
dējos pēckara gados Latvijas saimnieciskā dzīve
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k attīstījusies diezgan strauji. ' Šinī strauja saim-
nieciskās dzīves attīstības gaita ir ieviesusies ve-
sela rinda neveselīgu parādību, kuras, ja netiek
laikā novērstas, var visu mušu jauno saimniecisko
organismu aizvest postā. Sociāldemokrātu frak-
cija sāka runāt par šīm lietām jau tūliņ pec tam,
kad šīs neveselīgās parādības nāca gaisma. Bet
toreiz, kad mēs aizrādījām uz veselu rindu organi-
zāciju, kas izmanto plašus valsts līdzekļus un bei-
gās var sagādāt valstij un arī_ citiem pilsoņiem
lielus zaudējumus, mums vienkārši atbildējā, ka
tas nav taisnība. Mums bija pat tādi finanču mi-
nistri, kas tādos gadījumos, kad mes par šīm lie-
tām runājām, pie kabatām piesisdami sacīja, ka da-
la naudas esot kabatā un otra daļa — droši bus.
Bet kad mēs nonācām līdz tās naudiiņas _ iekasēša-
nai, līdz termiņiem, tad mums pateica: ja, kas gan
to domāja, ka tā lieta ir tik ļauna.

Šādu ceļu jau ir aizgājušas daudz lielas saim-
nieciskas organizācijas, .aizraudamas sev līdz ļoti
lielus valsts līdzekļus un, protama lieta, sagādā-
damas zaudējumus arī vienai pilsoņu daļai. Lai pie-
minām' tikai «Latvijas tranzītu», «Linu centrāli»
un veselu rindu citu organizāciju, kas, varbūt, vel
nav formāli likvidētas, bet kas _ ir_ likvidēšanas
Stadijā. Kad mēs uz visu to aizrādījām, tad mums
sacīja, ka tas esot vienkāršs uzbrukums un ka mes
aiz politiskiem! motīviem gribot sagādāt politiskai
partijai nepatikšanas, radīt sensacionālu atmos-
fairu un izmantot to polītiski.

Nu, šobrīd mēs esam nonākuša jau tālāk. Ne
tikai mūsu frakcijai, bet, domājams, arī citām' par-
tijām ir atkal ienākušas ļoti uztraucošas ziņas -par
lielām organizācijām, kas nonākušas_ maksāšanas
grūtībās, nonākušas bankrota priekša._ Šīs orga-
nizācijas jau miinētas mūsu jautājuma. Tas ir:
dzīves atjaunošanas sabiedrība «Lats» un «Uniona
banka». Par abām šīm organizācijām runāja jau
sen, arī no šīs katedras, bet vajadzīga vērība, ka
redzams, līdz pašam pēdējam laikam tām nav pie-
griezta.

Pēc tām ziņām, kādas ir parādījušās presēun
kādas ir ari mums par abām šīmorganizācijām,
vesela rinda vekseļu ir nonākuši protesta. Mums
jau agrāk no vairākām pusēm ir aizrādīts, ka tās
nespēj pildīt savus maksājumus. Tālāk jāsaka, ka
mums ir ienākušas ziņas, ka minētās organizācijas
ir strādājušas ar nesegtiem čekiem. Par nesegtiem
čekiem savā laikā mums bija lielas runas ari šinī
Augstajā namā, un tomēr izrādās, ka ar šiem ne-
segtiem čekiem ir turpinājušas rīkoties ļoti lielas
organizācijas. Tālāk man jāsaka, ka no vairāk
pusēm mums pienāk aizrādījumi, _ka tie milzīgie
valsts līdzekļi, kas ir šo organizāciju rīcībā, un
proti — «Lata» rīcībā 1.300.000 latu un «Uniona
bankas» rīcībā vairāk par 5.000.000 latu, tā tad
kopsummā pāri par 6.000.000 latu, varbūt pat
7.000.000 latu, šie līdzekļi nav pilnīgi nodrošināti,
tie var iet zudumā. Mums ir aizrādījumi no vai-
rāk pusēm, ka preces, kas ieķīlātas nodrošināju-
mam, nav visā pilnībā savās vietās, un ka viena
daļa no tām izsaimniekota. Protama lieta, ka mū-
su rīcībā nav orgānu šo ziņu pārbaudīšanai visos
sīkumos, bet ja šādi aizrādījumi jādzird no vairāk
pusēm, tad jāsaka, ka tās lietas laikam tomēr ir
šaubīgas; un arī šīs dienas vakara avīzēs ir pa-
rādījušās līdzīga satura ziņas. Tāpēc mēs grie-
žamies pagaidām ar jautājumu pie ministru pre-
zidenta: vaiviņš arī zin, kā šādas lietas notiek, ka
šīs organizācijas ir nonākušas maksāšanas grūtī-
bās.

Var jau būt, ka, ievērojot to,_ ka abas šīs or-
ganizācijas vada viņam tuvu stāvošas personas,
viņa partijas biedri, viņš nav pietiekoši informēts

'.un tāpēc viņam būs vajadzīga papildu iedziļinā-
šanās šinīs lietās; varbūt jautājums ir arī citāds.
Mēs esam gan dzirdējuši, ka valdība no savas pu-
ses ne tikai nedomā spert kādus soļus valsts lī-
dzekļu aizsargāšanai, bet gluži otrādi: valdība it
kā gatavojot projektu, kas vēl jaunus valsts līdzek-
ļus liktu iekšā šinīs organizācijās, lai tās glābtu.
Mēs nezinām, vai tas patiešām notiks, bet pierā-
dījums,, ka līdzīgas lietas gatavojas, atrodams
«Brīvā Zemē». Tur šīs dienas numurā mazā rak-
stiņā ar nosaukumu «Saimniecisko uzņēmumu grū-
tības» ziņots, ka «Lats» un «Uniona banka» nonā-
kuši maksāšanas grūtībās^ Latvijas banka ar sa-
biedrību «Lats» vedot kādas sarunas, un tikšot
panākta kāda vienošanās. Tāpēc mums ir ļoti
svarīgi zināt, kas šīs ir par sarunām, kas ar_ Latvi-
jas banku tiek vestas. Vai tās negrib panakt. lai
arī Latvijas banka šīm pārkreditētām organizāci-
jām izsniegtu jaunus līdzekļus. Man šiķiet, ka tā-
lāka valsts līdzekļu — tiklab valdības kā Latvijas
bankas — iepludināšana šinīs organizācijās, nebūtu
pielaižama; tā būtu noziedzība. Tāpēc mēs pa-
gaidām aprobežojamies ar jautājumu un gribam
nākošā sēdē dzirdēt, kādus soļus valdība spers,
lai glābtu lielos valsts līdzekļus — nodokļu mak-
sātāju līdzekļus, kas ieguldīti šinīs organizācijas,
par kurām savā laikā sacījām, ka nevar tās kre-
ditēt tik plašos apmēros, un otrkārt, vai ir kāds
pamats baumām, ka valdība gatavojas iepludināt
šinīs organizācijās jaunus līdzekļus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Deputāti A. Eglītis, G. Mīlbergs, A. Bļodnieks,
A. Alberings, E. Grantskalns u. c. iesnieguši liku-
ma papildinājumu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai pieņemšanai sekojošu li-
kuma papildinājumu:

Noteikumi par karavīru un valsts ierēdņu un kalpotāju
pensijām (likuma krājums 1922. g. 1. burtn. Nr. 18).

§1.
e) no dienesta atvaļinātiem agronomiskiem darbiniekiem

— agronomiem, instruktoriem, techniiķiem, kopmoderniecības
vadītājiem un lopbarības pārraugiem, kuri darbojušies pie
pašvaldībām un sabiedriskām lauksaimnieciskām organizāci-
jām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija: Godātie deputātu kungi! Patlaban so-
ciālās likumdošanas kommisijā apspriež likumpro-
jektu par valsts un pašvaldības darbinieku pensi-
jām. Man šķiet, ka te nevajadzēs daudz vārdu
tērēt, nevajadzēs daudz runāt, lai pierādītu, ka
saņemt pensijas cienīgi arī agronomijas darbinieki,
jo tie visvairāk ir pacēluši Latvijas saimnieciskās
spējas, air pamudinājuši ražot vfisvairāk vērtību
eksportam1. Diemžēl, līdz šai dienai vēl nav no-
kārtots agronomijas darbinieku tiesiskais stāvoklis
kā dienestā, tā arī pēc tam, kad viņi paliek nespē-
cīgi, nevar vairs pildīt savus sabiedriskos pienā-
kumus.

Te varbūt pārmetīs, ka ir nemierā ar tagadējo
agronomiskās palīdzības sniegšanas veidu. Par to
tiešām jārunā, bet tas ir atsevišķi pārrunājams
jautājums un par to jāizdod atsevišķs likums. Par
agronomiskās palīdzības sniegšanas veidu nav vai-
nojami agronomiskie darbinieki. Viņi tiešām strā-
dā daudz un, var teikt, strādā pašaizliedzīgi. Ta-
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gad, kad mums ir likums, kas piešķir pensijas sko-lotajiem, valsts ierēdņiem un arī pašvaldību dar-biniekiem, mes nevaram nepieņemt pensijas agro-
nomijas darbiniekiem. Man šķiet, ka pensijas vis-pirms_ bija jadod_ agronomijas darbiniekiem, un ti-
kai pec tam varēja nākt pārējie darbinieki. Kas zi-
na agronomijas darbinieku darba apstākļus, tiem
šis jautājums ir skaidrs. Starp agronomijas dar-
biniekiem mums pazīstami, tā sauktie, lopu pār-
raugi. Viņu darbs ir_ tāds, ka katru dienu, tiemjāceļo no mājas uz māju. Nav viņiem pastāvīgas
dzīves vietas; viņu dienas aizrit pastāvīgā braukā-
šana. Tas, bez šaubām, iespaido arī cilvēka ve-
selību. _ Šo darbu atalgo ļoti vāji — ar 50 līdz 60
latu mēnesi. Ar tādu atalgojumu neko nevar ie-
krāt. Bet vecums nak ātri. Mēs zinām, ka tādu
darbu var strādāt tikai 10 gadu, pēc tam ir jāiet.
Ietaupīts nekas nav, un_ pensiju arī nevar saņemt.
Tas pats ir arī ar pārējiem, vai tie ir agronomi,
instruktori, vai citi . Viņu darbs maz nodrošināts,
un apstākļi kļūst vel ļaunāki, kad vairs nevar strā-
dāt. Tapec es ceru, ka Augstais nams priekšli-
kumu, ko mes iesniedzam kopā ar zemnieku sa-
vienību, pieņems _ un uzdos sociālās likumdošanas
kommisijai izstrādāt likumprojektu, lai arī attie-
cīgie agronomijas darbinieki varētu saņemt pen-
siju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Prezidijs liek
priekšā nodot šo likumprojektu sociālās likumdo-
šanas un budžeta_ kommisijam. Iebildumu nav?
Tas nodots minētām kommisijam. — Līdz ar to
1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības likums. Refe-
rents E. Rimbenieks. Turpinās likuma lasīšana pa
pantiem. Ludzu nolasīt 27. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas dome ir ^ augstākais pilsētas pašvaldĒbais or-

gāns, kurš spriež un lemj par visu, kas attiecas uz pilsētas
saimniecību un labierīcību, pilsētas iedzīvotāju drošību, lab-
klājību un attīstību un pilsētas pašvaldības iestāžu un uzņēmu-
mu pārvadāšanu, bet it īpaši tai piekrīt:

1) ievēlēt domes priekšsēdētāju un vdņa biedrus, pilsētas
galvu, tā biedrus un valdes locekļus, revīzijis kommi-
sijas locekļus, pārstāvjus un locekļus dažādās pilsētas,
valsts vai citu pašvaldību komitejās, kommisijas un
apspriedes, kā arī tos atsevišķu pašvaldības orgānu

locekļus, kuru ievēlēšana ar īpašiem likumiem uzlikta
pilsētu domēm;

2) noteikt atalgojumu lielumu vēlētiem, kā arī algu nor-
mas pārējiem pilsētas pašvaldības darbiniekiem un

kalpotājiem;
3) izdot instrukcijas, noteikumus un rīkojumus valdei,

dažādām kommīisiijām un citiem pilsētas pašvaldības
iestāžu orgāniem, pārraudzīt viņu darbību un norēķi-
nus un izspriest par tiem iesniegtās sūdzības;

4) ierosināt ilietas par pilsētas pašvaldības iestāžu amat-
personu atbildību un pagaidām atstādināt no pienāku-
mu izpildīšanas domes ievēlētās personas, kad tās
sauktas pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem,
par kuriem draud cietuma vai arī bargāks sods;

5) pārbaudīt un pieņemt pilsētas budžetu, kā arī apstip-
rināt pārskatu par budžeta izlietošanu, lemt par no-
dokļu un nodevu apmēriem, noteikt to samaksas laiku
un kārtību, kā arī lemt par to atlaišanu;

6) lemt par dažādu kapitālu un fondu dibināšanu, pārval-
dīšanu, uzglabāšanu un izlietošanu, kā arī par dāvi-
nājumu un novēlējumu pieņemšanu un pārzināšanu;

7) lemt par pilsētas kustamas un nekustamas mantas pār-
valdīšanas kārtību, kā arī par nekustamas mantas
iegūšanu, ieķīlāšanu, pārdošanu, dāvināšanu» ap-
mainīšanu un izmantošanu;

8) llemt par pirmpirkšanas tiesības izlietošanas vajadzību
uz pilsētā pārdodamo nekustamu mantu;

9) lemt par aizdevumiem un aizņēmumiem, kā arī citam
saistībām pilsētas vārdā;

10) sastādīt piesētas apbūves _un izbūves plānus un izdarīt
tajos vajadzīgos papildinājumus un pārgrozījumus,

11) rūpēties par nepieciešamo pilsētas labierīcību, ierīko-
jot un uzturot kārtībā ceļus, ielas, bruģējumus, lau-
kumus, publiskus dārzus, ostas, til'tus, pārbrauķines,
kanālus, dīķus, ēkas, grāvjus u. t. 1.. kā arī gādājot
par apgaismošanu, ūdensapgādi, kanalizāciju u. t. 1.;

12) ierīkot dažāda veida satiksmes līdzekļus, elektriskās
stacijas, lopu kautuves un a\r tām sakarā esošus uz-
ņēmumus, kā arī citus vispārējai lietošanai vaijadzī-
gus_ uzņēmumus un ierīkojumus;

13) rūpēties par bezdarba novēršanu, organizējot sabie-
driskus darbus un ierīkojot darba biržas un tamlīdzī-
gas iestādes;

14) gādāt par nespējniekiem un bāriņiem, ierīkojot patver-
smes un ēdienu namus un sniedzot ārsta palīdzību,
zāiles un pabalstus, kā arī rūpēties par ubagošanas
novēršanu;

15) gādāt par veselības aizsardzību, slldmo ārstēšanu un
epidēmiju apkarošanu, ierīkojot slimnīcas, dzemdē-
dešanas namus, pilsētas aptiekas un citas šī.n vaja-
dzībām nepieciešamas iestādes;

16) rūpēties par tikumības pacelšanu un žūpības apkaroša-
nu;

17) ierīkot kapsētas un uzraudzīt viņu sanitāro stāvokli:
18) gādāt par dzīvokļu trūkuma novēršanu ;
19) gādāt par pārtikas jautājuma nokārtošanu un uztura

vielu dārdzības un viltošanas apkarošanu;
20) rūpēties par aizsardzību pret ugunsgrēkiem, ūdens-

plūdiem un citām nelaimēm, kā arī gadat par palīdzī-
bas sniegšanu augšminētos gadījumos, nodibinot pil-
sētas ugunsdzēsēju komandas, pabalstot brīvprātīgos
ugunsdzēsējus u. t. 1.;

21) gādāt par skolas un ārpusskolas izglītību, ierīkojot
skolas, bērnu dārzus, bibliotēkas un lasītavas, sarī-
kojot kursus un priekšlasījumus un ierīkojot un pa-
balstot tiutas augstskolas, konservatorijas, muzejus,
teātrus un tamlīdzīgas iestādes ;

22) rūpēties par tirdzniecības un rūpniecības pacefšanu,
veicināt kooperatīvu un kredītiestāžu nodibināšanu,
ierīkot tirgus preču noliktavas, saldētavas u. t. t.;

23) noteikt braukšanas taksi važoņiem, automobiļiem, ie-
lu dzelzceļiem, kuģīšiem, celtuvēm un citiem satik-
smes līdzekļiem;

24) noteikt maksas lielumu par pilsētas satiksmes līdzekļu,
lopkautuvju, ūdensvadu, apgaismošanas un citu tam-
līdzīgu ierīkojumu lietošanu, kā arī par pilsētas ze-
mes lietošanu kuģu, laivu un plostu piestātnēm un
dažādu materiālu un preču nokraušanai;

25) lemt par iedzīvotājiem uzlikto klaušu un naturālo no-
devu (šķūšu un citu) pārvēršanu naudas maksājumos:

26) noteikt, ka namu īpašniekiem, kuru nami atrodas pil-
sētas kanalizācijas tīkla rajonā, ir ļāpievieno savi
nami šim tīklam netīrumu un noteku ūdeņu novadīša-
nai, kā arī noteikt maksu par kanalizācijas lietošanu
samērā ar namu llielumu un kanalizācijas ierīkošanai
un uzturēšanai izdotām summām;

27) noteikt, ka a) trotuāru ierīkošanu' un uzturēšanu, b)
skursteņu slaucīšanu, c) naktssargu uzturēšanu aizsar-
dzībai pret ugunsgrēkiem un d) netīrumujzvešanu no
pilsētas, vai to novadīšanu caur kanalizāciju, — var
uzņemties pilsētas pašvaldība, uzliekot namu īpašnie-
kiem šim vajadzībām nepieciešamās summas ka. node-
vas vai arī sedzot tās no pilsētas vispārējiem līdzek-
ļiem;

28) lemt par pilsētas statistikas vešanu;
29) rūpēties par juridiskas palīdzības sniegšanu iedzīvota-

jiem; _
30) lemt par atļauju izsniegšanu edlenu_ un dzērienu veikalu

atvēršanai patēriņam uz vietas, ka arī lemt par reibi-
nošu dzērienu tirgotavu atvēršanu un slēgšanu;

31) izdot saistošus noteikumus pīllsētas iedzīvotājiem 37.
pantā minētās lietās:

3,2) iesniegt Saeimai un valdībai lūgumus un priekšlikumus
dažādās pilsētas vajadzībās.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Deputātu kungi!
Tā kā šim 27. pantam ir veseli 32 punkti, kuros
uzskaitīti pilsētas domes pienākumi, kādus tai uz-
liek šis likums, un tā kā pie šī panta paredzami
arī dažādi iesniegumi, es lieku priekšā apspriest un
pieņemt katru punktu atsevišķi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret referenta priekšlikumu — apspriest
27. pantu pa punktiem? Iebildumu nav. Refe-
renta 'priekšlikums pieņemts. — Ievada teksts. Vār-
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du neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 27. panta
ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — 1. punkts.
Vārdu neviens nevēlas. 1. punkts nak no-
balsošanā. Lūdzu pacelties tos., kas ir pret
1. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 1. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 2. punkts.
Vārdu neviens nevēlas? 2. punkts nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. punkta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
punkts vienbalsīgi pieņemts. — 3. punkts. Vārdu
neviens nevēlas? 3. punkts nāk nobalsošana. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 3. punkta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav._ 3. punkts vienbal-
sīgi pieņemts. — 4. punkts. Vārds deputātam Lai-
cenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pie 4. punkta es gribu iesniegt papildinājumu. 4.
punkts nosaka, ka pilsētas dome var ierosināt lie-
taspar pilsētaspašvaldības iestāžu amatpersonu at-
bildību un pagaidām atstādināt no pienākumu iz-
pildīšanas domes ievēlētās personas, kad tās sauk-
tas pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem
u. t. t. Noziedzīgie nodarījumi var būt ļoti dažādi.
Ir arī polītiski «noziedzīgie» nodarījumi. Tad nu
iznāk, ka par katru tamlīdzīgu nodarījumu ievēlētu
amatpersonu var atstādināt no sēdēm. Es lieku
priekšā 27. panta 4. punktā pēc vārdiem «pie at-
bildības par» ievietot vārdus «mantkārīgā nolūkā
izdarītiem». Tā tad no sēdēm vajadzētu atstādināt
par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izda-
rīti mantkārīgā nolūkā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 4. punkta vārdu
vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: iMan jāsaka, ka kom-
misijā šāds priekšlikums nav apspriests, un tāpēc
es nevaru par" to izteikties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts L. Lai-
cens iesniedzis priekšlikumu:

«27. panta 4. punktā pēc vārdiem: «pie atbildības pair»
ielikt vārdus: «mantkārīgos nolūkos izdarītiem».»

Referents nevar dot atsauksmi, jo šis priekšli-
kums kommisijā neesot apspriests. Lieku deputāta
Laicena priekšlikumu pie 4. punkta uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Laicena
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Laicena priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Laicena priekšlikumu nodota 31 balss, pret
— 41 balss. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā
nāk 4. punkts komimisijas redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 4. punkta pieņemšanu kommi-
sijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas, ir
par 4. punkta pieņemšanu kommisijas redakcijā.
Acīmredzot vairākums. 4. punkts kommisijas re-
dakcijā pieņemts. — 5. punkts. Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 27. panta 5. punkts
nobeidzas šādiem vārdiem: «kā arī lemt par to
atlaišanu»; citiem vārdiem, pilsētas domei ir tie-
sība atlaist nodokļus pēc saviem ieskatiem, bez kaut
kādiem ierobežojumiem un tuvākiem noteikumiem.
Tas var novest pie pilnīgas nekārtības un patvarī-
bas. Tādā gadījumā pilsētas dome varētu bez kaut
kādas apdomās un ierobežojuma žēlot tos, kas vi-
ņai patīk, un nežēlot tos, kas nepatīk. Tas tā ne-
drīkst un nevar būt. Es gribētu apgalvot, ka arī
pašvaldības kommisijā tā nav domājusi. Viņa tikai,
nezin kapec, ir atkāpusies no vecā, pastāvošā li-
kuma teksta. Šinī tekstā ir noteikts, ka «var at-

laist pilsētas nodokļu parādus, kurus saņemt nav
cerības, vai kuri nepareizi uzlikti». Uz tādu divu
noteikumu pamata, protams, dome var spriest par
šo lietu. Tie ir nodokļu paradi, kurus nevar ie-
kasēt. Tos dome var atlaist. Tāpat, ja izradās, ka
nodoklis nepareizi uzlikts, tad to var atlaist un sa-
mazināt. Bet vienkārši bez kaut kādiem ierobežo-
jumiem dot domei tiesību žēlot vienus un nežēlot
otrus, kur nodoklis likumīgi un pareizi uzlikts, nav
iespējams. Tāpēc man ir priekšlikums, strīpot šinī
pantā beidzamos vārdus: «kā arī lemt par _to atlai-
šanu» un to vietā likt: «kā ari atlaiž pilsētas no-
dokļu parādus, kurus saņemt nav cerības, vai kuri
nepareizi uzlikti». Tas ir tas pats teksts, kas ir
tagad pastāvošā likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man noteikti jā-
izsakās pret Berga kunga priekšlikumu. Šis priekš-
likums paredz ierobežot domes tiesības. Mūsu
pašvaldībām patlaban ir 32 nodokļu veidi. Daži
nodokli ir tādi, kāds ir dzīvokļa nodoklis, ko ņem
nevis no ienākumiem, bet gan no izdevumiem, kas
saskaņā ar likumu jāmaksā katram dzīvokļa īpaš-
niekam. Saskaņā ar jūsu priekšlikumu vajadzēs
pierādīt, ka šis nodoklis nelikumīgi uzlikts. _ Otr-
kārt vajadzēs pierādīt, ka nodokli nav iespējams
iekasēt. Tā tad katrā gadījuma jietu vajadzēs no-
dot piedzīšanai, lai policijas ierēdnis aiziet māja,
apraksta mantu un laiž to ūtrupe. va[ sastada_ aktu,
ka nekā nav iespējams piedzīt. Tadeļ nekāda ziņa
šis priekšlikums nav pieņemams. Šis priekšlikums
grib ierobežot domes tiesības, ir nepraktisks un ga-
līgi nepieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Radziņa_ kungs
domā, ka es ar savu priekšlikumu gribot panākt pil-
sētu pašvaldības iestāžu tiesību ierobežošanu. Ne-
būt nē! Gluži otrādi: es gribu_panakt, lai arī paš-
valdības turētos likuma robežas. Ja Hkums pa-
redz zināmus nodokļus, tad sakait uz kāda pamata
mēs varam no viena tos neiekaset, kādam tos at-
laist, bet no pārējiem iekasēt. {.P. Ulpe no vietas:
«Labāk iekasēt no dzīviem un no mirušiem!») No
mirušiemnodokļus nemēdz iekasēt. Ar savu starp-
saucienu Jūs, Ulpes kungs, tikai pieradāt, ka Jus
neskatāties nopietni uz šo likumprojektu. Ja tur-
pretim mēs gribam šo likumprojektu nopietni ap-
svērt, tad jāatzīst, ka nevaram atstāt pašvaldībām
tādas tiesības, vienam nodokļus atlaist un no otra
tos iekasēt. Nodokļu uzlikšanu taču noteic _likums,
un pilsētu domes nevar revidēt likumu, parlemjot
uzlikšanu viena vai otra labā. Kāpēc tad ir_ likums,
kāpēc tad ir nodokļu normas? Ja tagad mes nodo-
sim to pilnīgi pilsētas domju izlemšanai, tad tā bus
pilnīga patvarība, ne likuma ievērošana.

Radziņa kungs_ min nabadzīgās personas un
aizrāda, ka tad pilsētu pašvaldībām nebūšot tiesības
konstatēt, kas ir nabadzīgs. Nē, šī tiesība pilsētu

1domēm taisni būs. Pilsētas valde konstatēs, ka
zināmā persona nespēj nodokli samaksāt, no viņas
to nevar iekasēt, un tad atlaidīs viņai paradu. Ne-
būt nav jādomā, ka katru reizi policijai vajaga likt
attiecīgo personu izūtrupēt un tikai tādā veidā kon-
statēt, ka šī persona ir nabadzīga. iNē, to pilsētas
valde pati var konstatēt, kādā veidā viņa grib, ja
tikai viņa uz savu atbildību paziņo, ka tiešām zi-
nāmā persona ir nabadzīga, ka pie viņas nav nekas
atrasts. Pilsētas pašvaldībai nav ņemtas tiesības
to darīt, bet kamēr ir likums, kas normē nodokļus,
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tikmēr pilsētu ^pašvaldības pašas nevar likumu ne-
ieverot un zināmām personām nodokļus atcelt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Berga kungs un
viņa domu biedri acīmredzot nav informēti, kā pil-
sētu pašvaldības nodokļus piedzen. Nekur pilsētu
pašvaldībās nav tādās kārtības, kādu šeit tēloja
Berga kungs. Tagad nu iznāk, ka jūs gribat, lai
apraksta katra nabadzīgā iedzīvotāja pekeli. Tā
taču ir pilnīgi lieka policijas nodarbināšana un sa-
rūgtinājumu radīšana iedzīvotājos. Tā jūs radīsit
sarūgtinājumu visās aprindās, bet pašvaldībām lieku
darbu. (Sauciens no vietas: «Jūs atdodat policijai
savas tiesības!») To noteic likums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Te Ra-
dziņa kungs atsaucās uz pašvaldības darba lielo
pazīšanu un savu praksi. Man arī ir informācija
par Valmieru, kur Radziņa kungs strādā savu «svē-
tīgo» darbu. Valmieras pilsēta ir nemierā ar to
kārtību, ka vienam, varbūt, draugam, nodokli atlaiž,
bet otram piedzen, piemērojot nevienādu mērauklu.
Mēs nevaram rīkoties tā. ka nodokļus uzliekam vai
neuzliekam, piedzenami vai nepiedzenam, vadoties
no personīgām simpātijām pret vienu vai otru mak-
sātāju. Nodokļus uzliek likums, un neatkarīgi no
labas gribas vai negribas tos nevar atlaist un neat-
laist. Tāpēc tāds nosacījums, kas -pielaiž rīcības
brīvību, kas dod iespēju to ļaunprātīgi izmantot,
likumā nedrīkst būt. Ierobežojumi vajadzīgi, lai
nodokļi būtu taisnīgi. Par ko tad mēs cīnāmies?
Kāpēc Berga kungs liek priekšā pārlabojumu? Lai
būtu taisnīgi nodokļi, lai nodokļus neņemtu vado-
ties no personīgas labvēlības. Ja kam jābūt taisnī-
gam, tad vispirmā kārtā nodokļiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man liekas,
ka Berga kunga iesniegums nebūtu pieņemams aiz
sekojošiem motīviem. Lieta tāda, ka, runājot par
nodokļa atlaišanu, tad, kad sastādīts protokols u.
t. t., vēl nebūt viss nav galā. Te jau Radziņš aiz-
rādīja, ka var būt ļoti daudz tādu gadījumu, kur
cilvēks nav spējīgs maksāt. Vai tad jūs tiešam
gribat, lai visa tā lieta iet caur dažādām iestādēm,
lai tās uzliek savus zīmogus un pēc tam nodod
valdei? Berga kungs, kāpēc vajadzīgs ierobežo-
jums? Dome taču atlaidīs nodokļus, ne valde! Do-
me lems par nodokļu atlaišanu, domes dienas kār-
tībā var paredzēt, ka tādai un tādai personai grib
atlaist nodokļus. Ja domes vairākumam liekas, ka
nodokļi atlaižami, kāpēc tad vajadzības liekas for-
malitātes? Es Vēl saprastu šo priekšlikumu, ja no-
dokļu atlaišana būtu uzticēta valdei. Tad varētu
notikt dažādas tumšas lietas, kā nupat aizrādīja
Grantskaļna _kungs._bet te taču, varētu teikt, _ ta
lieta būs atklāta. Tapec te arī nevarētu but nekādi
iebildumi, un mums vajadzētu_ pieņemt pantu paš-
valdības kommisiijas redakcijā, kas ir vienīgais
pareizais viedoklis. Ja dome nodokļus atlaidis
nepareizi, tad iedzīvotāji vēlēšanās varēs attiecīgi
novērtēt domes darbību, kāpēc nav nekāda iemesla
baidīties, ka notiks ļaunprātības. Tās nav iespē-
jamas, un, kā jau teicu, mums jāpieņem pants paš-
valdības kommisijas redakcija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates par 5. pantu iz-
beigtas. — Deputāts A. Bergs iesniedzis priekšli-
kumu:

Krājumā Saeimas stenografiskā"
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

«5. punkta beigas izteikt šādi: «kā arī atlaist pilsētas no-
dokļu parādus, kurus saņemt nav cerības vai kuri nepareizi
uzlikti».—»

Vārds referentam. (Referents E. Rimbenieks
no vietas: «Kommisijā tas nav apspriests!») Kommi-
sijā šis priekšlikums nav apspriests. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Berga priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas 37 balsis,
pret — 32 balsis. Priekšlikumspieņemts. — Nobal-
sošanā nāk 5. punkts pārlabotā veidā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 5. punkta pieņemšanu pārla-
botā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos,_ kas ir par
5. punkta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu jnav. Par
5. punkta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas
39 balsis, .pret — 32 balsis. 5. punkts pārlabotā
veidā pieņemts. — 6. punkts. Vārdu neviens ne-
vēlas? 6. punkts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 6. punkta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 6. punkts vienbalsīgi pieņemts.
— 7. punkts. Vārdu neviens nevēlas? 7. punkts
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
7. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 7. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 8. punkts.
Vārds deputātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): 8. punktā teikts,
ka dome lemj par pirmpirkšanas tiesību izlietoša-
nās vajadzību uz plilsētā pārdodamo nekustamo
mantu. Man ir redakcionālas dabas pārlabojums:
teikt nevis «pārdodamo», bet «atsavināmo», jo vis-
caur likumā par nekustamas mantas atsavināšanas
un pirkšanas tiesībām ir lietots vārds «atsavināt»,
«atsavināmo». Lai likumā būtu saskaņa, kā tas ir vi-
sos likumos, ko ir izstrādājusi juridiskā kommisijā,
arī šeit «pārdodamo» vietā jāliek «atsavināmo».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Man liekas, ka
Radziņa kunga pārlabojums nav pieņemams. Šķiet,
ka šis pants ar nodomu pieņemts aprobežotā, šaurā
nozīmē. Tas runā par pārdodamiem neku-
stamiem īpašumiem. Ar to ir teikts, ka pirmpirkša-
nas tiesības nevar izlietot visos gadījumos,_ kad
nekustamā manta pāriet cita īpašumā, piemēram
mantošanas, dāvināšanas u. c. gadījumos. Bez šau-
bām, tā tas arī ir domāts, un tāpēc šinī punktā_ jā-
paliek vārdam «pārdodamo», bet nevis jāieved vārds
«atsavināmo». Tādā gadījumā mēs, bez šaubām,
aizietu par daudz tālu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Par šo punktu
un arī par citiem 1punktiem, t. i. par visiem 27. panta
punktiem man jāpaziņo sekojošais. Šī panta visos
punktos ir mēģināts ietvert un deklarēt to, kas do-
mēm it sevišķi piekrīt realizēt. Bez šaubām, visu
to šinīs nedaudz punktos nav iespējams ietvert.
Šiem punktiem ir tikai deklaratīvs raksturs. Uz šo
punktu pamata nevar ne atlaist, ne arī uzlikt no-
dokļus, tāpat arī nevar izmantot pirmpirkšanas tie-
sības. Būs pareizāk, ja mēs šos punktus saskaņo-
sim ar speciālo likumu, kur ir runa par atsavinā-
šanu un nevis par pārdošanu. Lai būtu saskaņa
starp šī likuma tekstu un speciālo likumu tekstiem,
vārda «pārdodamo» vietā mums jāliek «atsavināmo».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 8. punkta
vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
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Referents E. Rimbenieks: Kommisijā šāds
priekšlikums nav apspriests.

I

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Radziņš
iesniedzis priekšlikumu:

«8. punktā vārda «pārdodamo» vietā likt «atsavināmo».»

Referents ziņo, ka kommisijā šis priekšlikums
neesot apspriests. Lieku to uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Radziņa priekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret de-
putāta Radziņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Radziņa priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret'— 35
balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak

»8. punkts kommisijas redakcija. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret 8. punkta pieņemšanu kommisijas
redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?! Nav. 8.

I

punkts kommisijas redakcija vienbalsīgi pieņemts.—
9. punkts. Vārdu neviens nevēlas? 9. punkts nāk
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9.
punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
9. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 10 punkts. Vārds
deputātam Pusulam.

»
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāci-

ski)* : Mani kungi! Es varu pilnīgi pievienoties mū-
su pārstāvja Dr. Šīmaņa kunga šī likumprojekta
asajai kritikai sakarā ar tā 2. panta apspriešanu. Ta-

»

gad. apskatot 27. pantu, spilgti noskaidrojās, ka šī
likumprojekta juridiskā struktūra neiztur kritikas.
Nelaime, kurai bija jānāk, lietojot atsevišķu gadī-
jumu uzskaitīšanas sistēmu, ir te acīm redzami
pierādījusēs. Atļaujos aizrādīt tikai uz vienu lietu.

2. pants, kur uzskaitīti pašvaldību pienākumi,
3. punktā runā tikai par pienākumu gādāt par kana-
lizāciju. Turpretī 27. panta 26. punkts dod pilsētas
domei tiesību piespiest namsaimnieku pievienoties
kanalizācijai. No tās mēs redzam, ka trūkst 2. pan-
tā šī tik nepieciešamā noteikuma. Ja, neskatoties
uz to, mēs tomēr turpinām strādāt pie šī likuma, tad
tas ir tāpēc, ka tas, salīdzinot ar pastāvošo likumu,
tomēr nozīmē zināmu stāvokļa uzlabošanu. Lai nu
ienestu šinī likumā kaut drusku sistēmas,
es likšu priekšā pie šī panta veselu vir-
kni priekšlikumu, kuru nolūks norobežot
pilsētas domes kompetences no pilsētas
valdes kompetencēm. Priekšā esošais panta uz-
metums, diemžēl, nepavisam neievēro šo principu.
Kamēr 2. pants uzskaita pašvaldību pienākumus,
27. pantam jānoteic pilsētas domes — kā zināmā
mērā likumdevējas iestādes pilnvaras, salīdzinot ar
pilsētas valdi — izpildu orgānu.

Pašreiz apspriežamais 10. punkts nosaka, ka

(

pilsētas domei ir pienākums izstrādāt pilsētas apbū-
ves un izbūves plānus. Es turpretī lieku priekšā iz-
teikt 10. punktu tā, ka pilsētas domei jāpieņem lē-
mumi par šo plānu izstrādāšanu. Šo plānu faktiskā
izstrādāšana ir pilsētas valdes resp. tai padoto or-
gānu pienākums. Ir taču skaidrs, ka pilsētas dome
pati nav spējīga, kā tas paredzēts 12. punktā, ierī-
kot lopu kautuves un tamlīdzīgus vispārējai lieto-
šanai vajadzīgus uzņēmumus. No šī panta uzmetu-
ma varētu domāt, ka celt lopu kautuves, ierīkot

»
kanalizāciju u. t. t. ir pilsētas domes pienākums. Kā
piemēram Ludzas pilsēta lai izpildītu šo pienākumu?
Man liekas, ir skaidrs, ka minētās labierīcības ir

»
ierīkojamas tikai tad, ja ir nepieciešamie līdzekļi.
Tāpēc arī visu tālāko pārlabojumu teksti ir sastā-
dīti tā. ka pilsētu domes ir gan pilnvarotas šīs lab-

*) Runātāja atreferējums. .

ierīcības ierīkot, bet nav viņām tas uzlikts par
pienākumu.

Ievērojot sacīto, lūdzu jūs pieņemt šos pārla-
bojumus, kas izlabos neskaidrības, kādas šinī ne-
laimīgā likumā ir ieviesušās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Deputātu kungi!
Priekšlikums ko šeitproponē deputāts Pusula kungs
— grozīt, sākot ar šo punktu, sākuma vārdus «rū-
pēties», «ierīkot», «gādāt« visur pret vārdu «lemt»,
tomēr ienestu visā likuma uzbūvē zināmu grozījumu
arī pēc satura. Ja par zināmu lietu saka, ka dome
lemj, tad tikpat pielaižams, ka viņa var arī nelemt
par šo lietu. Turpretim, ja katra atsevišķa punkta
sākumā ir paredzēts, ka domei piekrīt «sastādīt» ,
«rūpēties», «ierīkot» u. t. t., tad tas jau uzskatams
kā zināms domes pienākums; piemēram sastādīt
pilsētas apbūves un izbūves plānus ir viņas pienā-
kums. (Sauciens no vietas: «Tas ir izpildu orgāna
pienākums!») Ir jau pareizi, ka plāna sastādīšanu
uzdod techniķim vai atsevišķai nodaļai, bet patie-
sībā šī plāna sastādīšanu resp. tā apstiprināšanu un
pieņemšanu izdarīs dome un viņa arī būs atbildīga
par šo plānu. Tā tas ir domāts.

Te dažos tālākos punktos ir lietots vārds «rū-
pēties». Tas ir drusku mīkstāks jzteiciens nekā
«izpildīt»; dome var attiecīgā jautājumā spert zi-
nāmu soli. Vispār te dažādos punktos ir paredzēts
pilsētas domes darbības lauks, kas viņainoteikti jā-
izpilda un kas jāizpilda pa daļai. Tāpēc man lie-
kas, ka ievest katrā gadījumā vārdu «lemt» neat-
bilstu šī likuma garam. Tāda redakcija nav bijusi
arī valdības savā laikā iesniegtā projektā. Arī tur
atrodami visi šie dažādie nosaukumi, kas paturēti
arī šinī projektā. Tāpēc es izsakos pret Pusula
kunga pārlabojumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Pusuls
iesniedzis priekšlikumu:

«10. punktu izteikt šādā redakcijā: «lemt par pulsētas ap-
būves un izbūves plānu sastādīšanu un pair tajos izdarāmiem
papildinājumiem un pārgrozījumiem.» — »

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Pusula priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
10. punkts pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā
redakcijā. — 11. punkts. Vārdu neviens nevēlas?
Deputāts V. Pusuls iesniedzis priekšlikumu:

«11. punktu izteikt šādi: «lemt pair nepieciešamo pilsētas
labierīcību, ierīko'ot un uzturot kārtībā ceļus, ielas, bruģēju-
mus, laukumus, publiskus dārzus, ostas, tiltus, pārbrauktnes,
kanālus, dīķus, akas, grāvjus u.t. 1., kā arī gādājot par ap-
gaismošanu, ūdensapgādi, kanalizāciju u. t. 1.;»—»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Pusula priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Pusula priekš-
likumu nodotas 34 balsis, pret — 28 balsis. 11.
punkts pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā re-
dakcijā. Kommisijas redakcija atkrīt. —12. punkts.
Vārds deputātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): 13. punktā no-
teikts, ka it īpaši pilsētas pašvaldībai piekrīt ierīkot
dažāda veida satiksmes līdzekļus, elektriskās sta-
cijas, lopu kautuves un ar tām sakarā esošus uz-
ņēmumus, kā arī citus vispārējai lietošanai vajadzī-
gus uzņēmumus un ierīkojumus. Man ir priekšli-
kums šinī 12. punktā pēc vārda «lopkautuves» strī-
pot vārdus «un ar tām sakarā esošus uzņēmumus»,
jo tālāk jau teikts: «kā arī citus vispārējai lietoša-
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nai vajadzīgus uzņēmumus». Vārdi «un ar tām sa-
kara esošus uzņēmumus» ir pilnīgi nevajadzīgi, jo
šie uzņēmumi jau ietilpst nākošā teikumā. Valsts
un iedzīvotajju interesēs ir likumu padarīt īsāku un
skaidrāku, tapec šie vārdi ir jāstrīpo.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam:

E. Rimbenieks (kristīgo darba laužu savienība):
Man jāatgriežas pie priekšlikuma, ko ir iesniedzis
Pusula kungs un kas nupat ir pieņemts. Man jāpa-
kavējas pie vārda «lemt». Tagad te teikts, ka do-
mēm _piekrīt_ lemt par tādu un tādu lietu, teiksim,
par kādas būves ierīkošanu, par kādu plānu sastā-
dīšanu u. t. t. Formāli var nolemt nekā nesastādīt,
nekā neierīkot. Vai mēs vēlamies radīt tādu stā-
vokli, kāda līdz šim pilsētu pašvaldības praksē nav
bijis, ka gribam dot iespēju tām pilsētām, kas sa-
vus pienākumus nevēlas izpildīt, arī nolemt, ka
viņas neveļas izpildīt to, ko likums tām uzliek par
pienākumu? Man liekas, ja runājam par pieņemša-
nas iespējamību, tad tos obligātoriskos pienākumus,
kurus pilsētu domēm un pašvaldībām likums uzliek,
kurus mēs no viņām prasām izpildīt, tagad domes
pašas varēs izlemt šādā vai tādā veidā un nebūt ne-
būs spiestas izpildīt likumu, bet varēs ari citādi no-
lemt, ja viņas to gribēs. Kā jūs piespiedīsit pilsētas
valdi sastādīt apbūves plānus, kā jūs piespiedīsit
lemt par satiksmes līdzekļu ierīkošanu u. t. t? Man
liekas,_ ka šis priekšlikums ir pilnīgi nepārdomāts.
Tagadējā redakcija bija jau valdības projektā un ir
arī līdzšinējā likumā. Man liekas, ka šādam jauni-
nājumam mūsu pilsētu praksē nav nekāda attaisno-
juma, nekāda pamata; tāpēc es lūdzu Augsto namu
turpmākos punktos to ievērot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāci-
ski)*) : Referents Rimbenieka kungs izmisis cīnās pret
manu priekšlikumu, ka pilsētas dome «lemj», un aiz-
stāv pēc maniem ieskatiem nelaimīgo panta redak-
ciju, kas pilsētas domei uzliek pienākumu sastādīt
apbūves plānus, celt lopu kautuves u. t. t. Es vēl-
reiz atkārtoju, ka te lieta grozās ap trim jautāju-
miem; 2. pants nosaka plašos vilcienos pašvaldību
pienākumus, 27. pants — pilsētas domes pilnvaras
un 52. pants — pilsētas valdes pilnvaras. Ja mēs
šīs lietas nešķirosim, tad ienesīsim šai pašā par se-
vi jau neskaidrā un izplūdušā likumā vēl lielāku sa-
jukumu; tāpēc es lūdzu neievērot referenta uzstā-
šanos pret maniem priekšlikumiem un lūdzu tos
pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates par 12. punktu izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Deputāta Radziņa
pārlabojums patiesībā ir pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 12. punkta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Vispirms deputāts V. Pu-
suls liek priekšā:

«10. pantu izteikt šādi:
«lemt par dažāda veida satiksmes līdzekļu, elektrisko

staciju, lopu kautuvju un ar tām sakarā esošo uzņēmumu ie-
rīkošanu, kā ari par citiem vispārējai lietošanai vajadzīgiem
uzņēmumiem un ierīkojumiem;»—»

Otrs priekšlikums, ko iesniedzis deputāts E.
Radziņš, skan:

«12. punkta otrajā rindiņā strīpot vārdus: «un ar tām sa-
karā esošus uzņēmumus.»
i

*) Runātāja atreferējums.

Deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums attie-
cināms tiklab uz kommisijas, kā arī uz deputāta
Pusula iesniegto tekstu. Referents atbalsta deputāta
Radziņa priekšā likto pārlabojumu. Lieku to uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Radziņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Diviem
balsojot pret, pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā
nāk deputāta Pusula priekšā liktais teksts 12. punk-
tam ar nupat pieņemto deputātā Radziņa iesniegto
pārlabojumu. Šis punkts skan tā:

«lemt par dažāda veida satiksmes līdzekļu, elektrisko sta-
ciju un 'lopkautuvju ierīkošanu u. t. t.».

Referents izsacījās pret deputāta Pusula priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Pusula priekšā liktās redakcijas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par deputāta Pusula priekšā liktās 12. punkta re-
dakcijas pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret tās pie-
ņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies 27.
12. punkts deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā
ar deputāta Radziņa iesniegto pārlabojumu pieņemts.
— 13. punkts. Vārdu neviens nevēlas? Deputāts
V. Pusuls liek priekšā

? 13. punktu iesākt ar vārdiem:
«llemt par bezdarba novēršanu u. t. t».

Referents izsacījās pret deputāta Pusula priekš-
likumu. Lieku uz balsošanu 13. punktu deputāta
Pusula iesniegtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par 13. punkta pieņemšanu deputāta Pusula
priekšā liktā redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Pusula
priekšā liktās 13. punkta redakcijas pieņemšanu no=
dotas 28 balsis, pret — 30 balsis. Tā noraidīta. —
Nobalsošanā nāk 13. punkts kommisijas redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 13.punkta pieņemšanu
kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
13. punkts kommisijas redakcijā vienbalsīgi pie-
ņemts. — 14. punkts. Vārdu neviens nevēlas? De-
putāts V. Pusuls liek priekšā:

«14: punktu izteikti šādi:
«lemt par nespējnieku un bāriņu apgādību, ierīkojot pa-

tversmes un ēdienu namus un sniedzot ārsta palīdzību, zāles
un pabalstus, kā arī par ubagošanas novēršanu;».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku uz balsošanu 14. punktu deputāta Pusula priek-
šā liktā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
14. punkta pieņemšanu deputāta Pusula priekšā lik-
tā redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par 14. punkta pieņemšanu de-
putāta Pusula priekšā liktā redakcijā nodotas 30
balsis, pret — 33 balsis. Tas noraidīts. —Nobalso-
šanā nāk 14. punkts kommisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 14. punkta pieņemšanu
kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 14. punkts kommisijas redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — 15. punkts. Vārdu neviens nevēlas?
Arī pie šī punkta dermtāts V. Pusuls iesniedzis
priekšlikumu

iesākt 15. p unktu ar vārdiem:
«lemt par veselības aizsardzību, slimo ārstēšanu u. t. t.»
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku

uz balsošanu 15. punktu deputāta Pusula priekšā lik-
tā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 15.
punkta pieņemšanu deputāta Pusula priekšā liktā
redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par 15. punkta pieņemšanu depu-
tāta Pusula priekšā liktā redakcijā nodota 31 balss,

8*
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pret — 32 balsis. Šī redakcija atkrīt. — Nobalso-
šanā nāk 15. punkts kommisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 15. punkta pieņemšanu,
kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 15. punkts kommisijas redakcijā vienvalsīgi
pieņemts. — 16. punkts. Vārds deputātam Maize-
lim.

I

N. Maizelis (Bunds): Man liekas, arī deputātam
Pusula kungam būs jāpiekrīt, ka punktos, kas runā
par veselības aizsardzību, sociālo apgādību u. t. t.
viņa pārlabojumi nav vietā. Te ir runa par noteik-
tiem pienākumiem un domei nav rīcības brīvības.
Domei jāatbild par veselības aizsardzību; tāpēc ne-
var teikt šinī gadījumā, ka dome «lemj», kā tā mēdz
lemt piemēram par kādas elektriskās stacijas ierī-
košanu vai neierīkošanu. Ir jāizšķir jautājums, kur
domei ir rīcības brīvība un kur tai jāpilda pašval-
dības pienākumi. Šis punkts runā par pienākumiem;
tāpēc lietot vārdu «lemj» būtu nepareizi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 16. punk-
ta vairāk neviens nevēlas? Deputāts V. Pusuls
liek priekšā:

«16. punktu izteikt šādi:
«lemt par tikumības pacelšanu un žūpības apkaroša-

nu;»—»

Lieku uz balsošanu 16. punktu deputāta Pusula
priekšā liktā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par tā pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par 16. punkta pieņemšanu
deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā nodotas 32
balsis, pret — 31 balss. 16. punkts pieņemts depu-
tāta Pusula priekšā liktā redakcijā; kommisijas re-
dakcija atkrīt. — 17. punkts. Vārdu neviens nevē-
las? Deputāts V. Pusuls liek priekšā

17. punktam pieņemt šādu redakciju:
«llemt par kapsētu ierīkošanu un par viņu sanitārā stā-

vokļa uzraudzību;»

Referents izteicās pret deputāta Pusula iesnieg-
to redakciju. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par 17. punkta pieņemšanu deputāta
Pusula priekšā liktā redakcijā. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 17. punk-
ta pieņemšanu deputāta Pusula priekšā liktā redak-
cijā nodotas 33 balsis, pret — 28 balsis. 17. punkts
pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā;
kommisijas redakcija atkrīt. — 18. punkts. Vārdu
neviens nevēlas? Deputāts V. Pusuls liek priekšā:

«18. pantu izteikt šādi:
«lemt par dzīvokļu trūkuma novēršanu;»—»

Vārds deputātam Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

18. punktā lieku priekšā šādu papildinājumu: «obli-
gātoriski dot un gādāt telpas strādnieku .arodnieci-
sku, kultūras un citu organizāciju sarīkojumiem,
sapulcēm un mītiņiem». Šis papildinājums vaja-
dzīgs tāpēc, ka lielākai daļai strādnieku organizāci-
ju Rīgā nav telpu. Tās nekur nevar dabūt telpas,

»
arī ne privāttelpas, jo privāttelpu tikpat kā nav tā-
du, kur varētu noturēt sapulces, mītiņus un izrīko-
jumus. Ja nu tagad brīnās par šādu priekšlikumu,
par šādu papildinājumu, tad jāatgādina, ka tas tā
ir ne tik vien Padomju Krievijā, bet arī katrā kulturā-
lā buržujiskā zemē. Vācijā ir tā. ka Vācijas strādnie-
ku organizācijām,arī jūsutik loti ienīstām un tiesā-
tām kommūnistu organizācijām, pilsētas dod savas
telpas, kad tām_tās vajadzīgas mītiņiem, izrīkoju-
uiem vai sapulcēm. Ja runājam par Padomju savie-

nību, tad tur stāvoklis ir pavisam savādāks Padomju
savienībā strādniekiem ir veseli lieli, milzīgi, jauni
klubu nami, jauni kultūras nami ar milzīgām, kino
zālēm, ar milzīgām zālēm teātriem un mītiņiem
u. t. t. ar ļoti daudz citām telpām. Mēs, protams,
nedomājam, ka jūs domātu kaut ko tamlīdzīgu. Bet
pilsētu pašvaldībām tiešām vajadzētu gādāt par tā-
dām telpām, kuras varētu dot strādnieku organizā-
cijām strādnieku izrīkojumiem, strādnieku mīti-
ņiem. Piemēram Rīgā ir tādas luksustelpas, kā Na-
cionālā opera un Nacionālais teātris, kas daudz die-
nu stāv tukšas, kurās pat kautrējas vai baidās ielaist
kinematogrāfu, kā tas ir ar Nacionālo operu. Šīs
telpas varētu ļoti labi izlietot mītiņiem un nevis ba-
letam vai tamlīdzīgām lietām, uz kurām jūsu dāmas
aiziet puskailas uz pirmizrādēm un ne vairāk. Šīs
telpas varētu ļoti labi izlietot strādnieki, ja likumā
būtu paredzēts, ka pilsētām tās obligātoriski jādod.
Tad arī beidzot varētu praktiskāk izlietot Nacionā-
lās operas,^Nacionālā teātra un līdzīgas telpas Rī-
gā. (Sauciens no vietas: «Arī katedrāli!») Protams,
arī katedrāli, Pētera baznīcu, Jēkaba baznīcu un
citas!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts L. Laicens
iesniedzis priekšlikumu:

,18. puuktu papildināt sekosi:
«obligātoriski dot un gādāt telpas strādnieku arodniecisko,

kultūras u. c. organizāciju sarīkojumiem, sapulcēm un mīti-
ņiem.»—»

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Pusula ie-
sniegto jauno redakciju. Ja to pieņems, atkritīs de-
putāta Laicena pārlabojums kommisijas redakcijā;
ja deputāta Pusula priekšlikumu noraidīs, nāks no-
balsošanā deputāta Laicena iesniegtais pārlabo-
jums un pēc tam — 18. punkts vai nu pārlabotā vei-
dā, vai kommisijas redakcijā. — Lieku uz balsoša-
nu deputāta Pusula priekšlikumu —

18. punktu iz'eikt šādā redakcijā :
«lemt par dzīvokļu trūkuma novēršanu.»
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties

tos, kas ir par deputāta Pusula priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. TļCdunav. Par deputāta
Pusula priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 32
balsis. 18. punkts pieņemts deputāta Pusula priekšā
liktā redakcijā; deputāta Laicena iesniegtais pārla-
bojums kommisijas redakcijā atkrīt. — 19. punkts.
Vārdu neviens nevēlas? Deputāts V. Pusuls iesnie-
dzis priekšlikumu:

19. punktu izteikt šādi:
«lemt par pārtikas jautājuma nokārtošanu un uztura vie-

lu dārdzības un viltošanas apkarošanu;».»
Referents izsacījās pret to. Lieku uz balsošanu

19_. punktu deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 19. punkta pieņem-
šanu deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par_ 19. punkta pieņemšanu deputāta Pusula priekšā
liktā redakcijā nodotas 34 balsis, pret — 30 balsis.
19. punkts pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā
redakcija; kommisijas redakcija atkrīt.—20. punkts.
Varduneviens nevēlas? Deputāts V. Pusuls liek
priekšā arī šo punktu iesākt šādi:

«'lemt par aizsardzību pret ugunsgirēkiem, ūdens plūdiem
un citam nelaimēm u. t. t.
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Lieku uz balsošanu 20. punktu deputāta Pusula
priekša likta redakcija. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par_20. punkta pieņemšanu deputāta Pusula priekšā
likta redakcija. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par 20. punkta pieņemšanu
deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā nodotas 34
balsis, pret — 30 balsis. 20. punkts pieņemts depu-

tāta Pusula priekša likta redakcijā; kommisijas re-
dakcija atkrīt.

Vēla laika dēļ lieku priekšā sēdi slēgt. Iebildu-
mu nav? Tas pieņemts. — Nākošā sēde būs 18. fe-
bruārī pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.25 vakara.)

V sesijas 8. sēde 1930. gada 18. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana:
F- Cielēns sociāldemokrāts! 234

2. Likumprojektu nodošana kommisijam 234
3. Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums —

uzdot kommisijam divu nedēļu laikā pārstrādāt li-
kumu par ievedlēsēm (pieņem):

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 235
4. Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais jautājums ārlietu

ministrim par Igaunijas valsts vecākā viesošanos
Polijā:

L. Laicens ' strādnieku un zemnieku frakcija) 235
5. Tieslietu ministfa atbilde uz deputāta L. Laieena u. c.

iesniegto jautājumu (par apstākļiem cietumos):
J. Pabērzs, tieslietu ministris 239

6. Tautas labklājības ministra atbilde uz deputāta L. Lai-
cena u. c. iesniegto jautājumu (par apstākļiem Strazdu-
muižas neredzīgo patversmē':

V. Rubulis, tautās labklājības ministris 245
7. Finanču ministfa atbilde uz deputāta V. Bastjāņa u. c.

iesniegto jautājumu ipar akciju sabiedrībām „Latu" un
«Rīgas Uniona banku" > :

E. Laimiņš, finanču ministfa v. i 246
F. Cielēns (sociāldemokrāts ) 248
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcijai 252
V. Bastjānis (sociāldemokrātsi 256
K. Balodis darba savienība) '^62

8. Pilsētu pašvaldības likums (2. lasījuma turpinājums):
E. Rimbenieks, referents .... 265, 26/, '268, 270, 271
A. Bergs i nacionālais bloks) 265, 266, 270
E. Radziņš ' Sociāldemokrāts) 266, ^68
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) 268
V. Pusuls (vācu-balticšu partija) 269
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 270
E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība) .... 272

9. Nākošā sēde 272

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu
pašvaldības likums; tieslietu ministra_ atbilde uz
deputāta L. Laicena u. c. iesniegto jautājumu; tau-

tas labklājības ministra atbilde uz deputāta L. Lai-
cena u. c. iesniegto jautājumu; finanču ministra
atbilde uz deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegto jau-
tājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātās
dienas kārtības apspriešana.

Pie dienas kārtības vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

kungi! Dienas kārtībā otrā vietā likts pilsētu paš-
valdības likums, bet trešā, ceturtā un piektā —
dažādu ministru atbildes uz iesniegtiem jautājumiem.
No šiem dienas kārtības 5. punktā minētais jautā-
jums ir tāds, kas plašākās aprindās ir izsaucis
diezgan dzīvu interesi, jo saistās ar mūsu valsts
finanču politiku. Ja nu sāksim apspriest pilsētu
pašvaldības likumu, tad pie atbildēm uz jautāju-
miem nemaz netiksim. Ievērojot to, sociāldemo-
krātiskā frakcija liek priekšā mainīt dienas kārtību,
liekot pilsētu pašvaldības likumu pēc ministru at-
bildēm uz jautājumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesniegts priekšlikums:

«Liekam priekšā 3., 4. un 5. dienas kārtības punktus, t. i.
ministru atbildes uz jautājumiem, likt dienas kārtībā kā 2.,
3. un 4. — iepriekš pilsētu pašvaldības likuma.»

Par šo priekšlikumu jau izsacījās viens depu-
tāts. Vārdu vēl var dabūt viens deputāts pret to.
Vārdu neviens nevēlas? —? Lieku uz balsošanu de-
putātu Cielēna, Petrevica u. c. iesniegto priekš-
likumu — grozīt dienas kārtību. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vai-
rākums. Šis priekšlikums pieņemts. — Vairāk ne-
kādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija z i ņo ju m i.

Ministru kabinets piesūtījis prezidijam Kara
ministrijas iekārtas projektu. Prezidijs liek priekšā
nodot šo projektu kara lietu un publisko tiesību
kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots minētām
kommisijam.

Ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts priekšli-
kums:

«Uzdot tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisi-
jam divu nedēlu laikā pārstrādāt un iesniegt prezidijam liku-
mu par ievedlēsēm, novēršot valsts kases izmantošanu spe-
kulatīvos nolūkos.»

Parakstījuši deputāti V. Bastjānis, P. Lejiņš
u. c. Šo priekšlikumu var apspriest un nobalsot šinī
sēdē, ja nevienam. Augstā nama deputātam nav
iebildumu. Iebildumu nav? — Vārds deputātam
Bastjānim.
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V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pirms Ziemas-
svētkiem uz zemnieku savienības un zemkopības
ministra ierosinājumu kommisiijas izstrādāja un
Saeima .pieņēma likumu, kas saucas likums par
jevedlēsēm. Šī likuma saturs ir tadsi, ka Latvija
uzņemas piemaksāt izvedprēmļijaļs tiem, kas no
Latvijas transportē uz ārzemēm- veselu rindu preču,
arī labību, putraimus u. t. t. Latvija ir uzņēmu-
sies samaksāt tiem, kas šos priekšmetus izved,
muitu, kas jāmaksā kā izvedmuita, tos pašuspriekš-
metus izvedot. Praksē izrādās, ka šo likumu iz-
manto spekulatīvos nolūkos. Likumu izmanto ne
ražotāji, lauksaimnieki savā labā, bet visplašākos
apmēros to izmanto tirgotāji, lai gūtu spekulatīvu
peļņu.

Jau likumu pieņemot, mēs biļām pret to un
aizrādījām, ka likums par ievedlēsēm lauksaimnie-
kiem neko nedos un arī nevar dot, ka labumus no

»tā gūs vienīgi 'dažādi spekulanti. Tas tagad ari
ir pierādījies. Ir bijuši gadījumi, ka tirgotāji un
dzirnavnieki ir ieveduši miežus, par kuriem jā-
maksā ievedmuitas 3 santīmi par kilogramu, vai
48 santīmi par pudu, vai 30 lati par tonnu. Šos
miežus ievedējs pārstrādā putraimos, pēc tam
transportē uz ārzemēm un saņem no valsts kases
muitas atmaksu 16 santimu par kilogramu, vai
Ls 2.56 par pudu, vai Ls 160.— par tonnu.
Ja nu viņš pats arī būtu samaksājis
Ls 30.— ievedmuitas par miežiem tonna,

^

tad tagad, saņemot no valsts izvedmuitas atmaksu
Ls 160.— apmērā, viņš pelna Ls 130.—, pelna tikai
par to, ka nodarbojas ar spekulāciju. Tāds stā-
voklis nav pielaižams, un tāpēc sperami soļi, lai li-
kumu pavisam atceltu vai arī grozītu, lai turpmāk
vairs nevarētu nodarboties ar spekulāciju. Tapec
mēs arī liekam priekšā uzdot attiecīgām kommisi-

»jām
veikt šo darbu 2 nedēļu laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Lieku uz bal-
sošanu deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto priekšli-
kumu —

»
uzdot tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisi-

jam 2 nedēļu laikā pārstrādāt un iesniegt Saeimai likumu par
ievedlēsēm, novēršot valsts kases izmantošanu spekulatīvos
ndlūkos.

Lūdzu pacelties tos. kas ir pret šopriekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts.

»
Deputāti L. Laicens, O. Jankus, E. Miezis, J.

.Zlaugotnis-Cukurs un J. Balodis iesnieguši jautā-
jumu ārlietu ministrim, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu ārlietu
ministrim.

Kādu stāvokli ieņem Latvijas ārlietu vadība a) attiecībā
pret Igaunijas valsts vecākā viesošanās Polijā un b) pret ne-
mieru, kāds radies Lietuvā un Padomju savienībā sakarā ar
šo viesošanos, kur šādu viesošanos uzskata par neutrālitātes

.neievērošanu Viļņas jautājumā un par vienu no kara gatavo-
šanas aktiem pret Padomju savienību?»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Laicenam. (A. Eglītis no

I

vietas: «Jaunais Igaunijas sūtnis!»)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

Pēdējā laikā par 'Igaunijas valsts vecākā viesoša-
nos Polijā ir ļoti daudz rakstīts presē; ir rakstīts
Latvijas presē, rakstīts arī starptautiskā presē. Sa-
karā ar šo lietu ir pacēlušies vairāki jautājumi;
paceļas, protams, ne pirmo reiz, bet paceļas atkal
no jauna un no jauna. Lūk, tāpēc mums bija jā-
iesniedz šis jautājums mūsu ārlietu politikas vadi-

bai, lai mes ari varētu drusciņ noskaidrot, kapec
šie jautājumi paceļas un kas ar šiem jautājumiem ir.

Igaunijas valsts vecākā braucienu no vienas
puses uzskatīja par vienkāršu pieklājības

^
aktu —

laikam tāpēc, ka Strandmanis sava laikā ir bijis
sūtnis Polijā un viņam kā vecās draudzības atjau-
notājam vajadzēja, varbūt, aizbraukt uz Poliju arī
kā valsts vecākam. Bet no otras puses šim brau-
cienam piešķir asu politisku nozīmi. Šojaso poli-
tisko nozīmi konstatēja arī Latvijas laba spārna,
koalīcijas labā spārna prese, piemēram «Latvis»
tādā nozīmē, ka, lūk to neesot vajadzējis darīt, ne-
esot vajadzējis braukt, jo tas jaucot Baltijas valstu
savienības politiku un nodomus. Vajadzējis braukt
kopā ar Latviju. Tā tas bija saprotams.

Ir mēģināts noslēpt, ka šim braucienam ir po-
litiska nozīme; tomēr noslēpt to nav izdevies, tai-
sni otrādi — noslēpjot ir vēl jo vairāk atklājies šī
brauciena politiskais raksturs. Vispļrms_ jau Po-
lijas seima ārlietu kommisijas priekšsēdētājs Radzi-
vilis seimā ir izteicies, ka viesošanāsnav bijusi tikai
pieklājības akts, bet tai ir bijis arī politisks rak-
sturs. Tā «Gazeta Poļska» uzsver, ka šim braucie-
nam ir politisks raksturs, runājot par Baltijas val-
stu savienību. To pašu uzsver arī Padomju savie-
nības avīzes, to raksta arī Lietuvas oficiozā avīze
«Lietuvos Aldas». Šī Lietuvas avīze raksta tā:
«Polija ir jauna aktīva imperiālistiska valsts, kuras
territorijas sastāvā puse ir svešas zemes, pie kam
gandrīz puse iedzīvotāju nav poļi. Ar šādu val-
sti Igaunija grib nodibināt tuvas attiecības un sai-
stīt ar to savu likteni». — «Fronte pret Padomju
Krieviju — tāds ir Igaunijas un Polijas tuvināšanās
lozungs.» — To, lūk, saka leiši ofiziozā avīzē, —
Vajadzētu būt naiviem, ka kādā briesmu brīdī, brie-
smu gadījumā no Padomju savienības puses Polija
sāktu aizstāvēt Igauniju. Polijai to darīt nebūtu ie-
spējams ari tad, ja viņa to vēlētos. Lietuva ir bi-
jusi ar Poliju savienībā 400 gadu. Šīs savienības
sekas ir zināmas. Novēlam llgaunijai sekmes.» —
Lūk, tā Lietuvas avīze izsakās par šo braucienu.

Izrādās, ka šī brauciena — kas arī ir gluži
saprotams — mērķis nav nekāds noslēpums. Tas
ir — fronte pret Padomju savienību, frontes orga-
nizēšana pret Padomju savienību. Šinī frontes or-
ganizēšanā pret Padomju savienību, protams, ari
Latvija ir ļoti aktīvi piedalījusies visus šos gadus
un sevišķi pēdējā laikā, kad ārlietu ministris bija
Balodis. (A. Eglītis no vietas: «Bet kas no La-
tvijas deputātiem bija tur Maskavā?») Latvija ir
noslēgusi ar Poliju saimniecisku līgumu, kas Latvi-
jai ir ārkārtīgi neizdevīgs. Sakarā ar Latgales po-
ļu muižnieku zemes nacionalizāciju, Latvija arī šinī
virzienā kaut ko ir darījusi, protams, slepenībā, lai
varētu apmierināt Varšavas muižnieku prasības.
Latvijas Baloža ārpolitika ir bijusi Polijas muižnieku
politikas aste. Savā laikā «Jaunākās Ziņas» ēdās
pret Balodi, bet tas bija tikai tāds ordeņu strīdus,
jo, kā runā buržuāzija, Benjamiņš neesot ticis pie
zviedru ordeņa, un vainīgs bijis Balodis. Bet lie-
lākas politikas frontē, politikas jautājumos pret Pa-
domju savienību, arī «Jaunākās Ziņas» un pārējā
Latvijas prese ir bijusi ar Balodi labi vienis pratis.

To pierāda ari tas, ka_ Latvijas Ārlietu un Iekš-
lietu ministrijas ir rīkojušās pēc Polijas komandas,
izdodot poļu tiesām poļu strādniecības darbinieku
Pašinu. Tāpat arī Latvijas Ārlietu ministrilja Ba-
loža vadība kopā ar Iekšlietu ministriju ir pastāvīgi
izdevusi leišu emigrantus Lietuvas fašistu tiesām.
Tas viss rāda Latvijas ārpolitikas līniju, kas iet ko-
pā ar po'ļu muižniecību un Vakareiropas imperiā-
lisma komanda.
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Protams, ka Vakareiropas imperiālisms vien-
mēr tur sava rīcībā Baltijas valstis kā buferus, kā
valstis, kuras var rīdīt pret Padomju savienību. Šo-dien pat vel mes lasām, sakarā ar šo pašu Strand-
maņa braucienu uz Varšavu, «Brīvā Zemē» atrefe-
rējumu no franču avīzes «Victoire», kur teikts, ka
Latvija un Igaunija esot vistālāk uz austrumiem
izbīdītie rietumkulturas posteņi pret kommūnisima
barbarismu. Un luk, labi esot, ka šo valstu pār-
stāvji nepiedaloties Londonas konferencē, jo viņi
varot mierīgi nodoties savas kara flotes izbūvei.
Kad_ angļu koloniju ministra biedrs Ponsobijs at-bildēja Anglijas parlamentā uz jautājumu par baz-
nīcas vajāšanu Padomju savienībā — kāda kampa-
ņa Anglija ir ļoti attīstījusies pret Padomju savie-
nības stāvokli attiecība uz baznīcas šķiršanu no
valsts —, tad šis ministra biedrs teicis, ka Anglijā
tiešam ir daudz aprindu, kas vēlas iejaukties Krie-
vijas lietas, kas meklē kara iemeslus un grib panākt
karu ar Padomju savienību. Arī šī kampaņa, bīs-
kapu kampaņa, protams, ir viens no tādiem kara
sensāciju un sabiedriskas domas mulsināšanas vei-
diem, lai vispār varētu samulsināt sīkpilsonības do-
mu, ka, luk, tur Padomju savienībā notiek milzīgs
barbarisms, ka būs jāsāk ar to karš un ka Latvija
un Igaunija, luk, ir tādi plrmvietīgie aizsargi pret
šo barbarismu. ,

Mums vēl ir atmiņā, ka nesen atpakaļ nogāzās
viens lidotājs — angļu majors, par kuru arī «Latvī»
bija teikts, ka viņš lidot nemaz neprotot, ka viņš
esot kurpnieks, kurš nemāk zābakus šūt. Lūk, šis
angļu majors, protams, izrādījās, nav bijis nekāds
lidotājs; viņš tikai ir mēģinājis maskot savu stā-
vokli ar pacelšanos gaisā. Bet viņam ar šo pacel-
šanos iznāca tā, ka ar savu nokrišanu ar aeroplanu
viņš atmaskoja savu īsto stāvokli. Šodien pat mēs
lasām «Latvī» paziņojumu, ka, lūk. Padomju savie-
nības oficiāla avīzē BH-iBecTHH" esot parādījies
raksts no vācu monarchistu laikraksta «Kreuzzei-
tung», kurā esot teikts, ka Latvijas armijas štābs at-
rodoties pilnīgi franču armijas virsnieku vadībā.
Treša nodaļa, kas vācot informācijas, neesot nekas
cits, ka franču un pa daļai poļu ģenerālštābaapakš-
nodaļa. Nodala pārtiekot ar tiem līdzekļiem, ko da-
būjot no Francijas un Polijas, un tās priekšnieks
Vinters darbojoties visciešākā kontaktā ar franču

. pulkvedi Aršanu un poļu kapteini Karu, kas vadot
visu Rīgas karu iestāžu darbību. Trešās nodaļas
darbība esot vērsta pret Padomju savienību un Vā-
ciju. Protams, «Latvis» šo ziņu nosauc par naidīgu
insinuāciju un tagad, lūk, ir atradis par iespējamu
atsaukties uz to, ka tas esot nodrukāts .monarchistu
avīzē. Mēs domājam, ka monarchistiem, kā biju-
šai Vācijas kara partijai, vislabāk zināmi šie apstāk-
ļi, jo viņai jāgatavojas revanšēties un tāpēc arī jā-
ievāc dažādas ziņas par kara slepenībām.

Lūk, sakarā ar šo pašu trešonodaļu mums nāk
prātā dažas citas lietas. Pagājušā gada februārī (tā
tad gadu atpakaļ) parādījās igauņu avīzē «Posti-
mees» tāda ziņa: «Pirmdien polītiskās aprindās at-
klāti runāja, ka galvenā štāba trešā nodaļa pārķēru-
si kominterna instrukcijas Latvijas kommūnistu par-
tijai un Saeimas frakcijai. Divas vēstules, adresē-
tas Laicenam un Zlaugotnirn-Cukuram._ Vēstules
tika nofotografētas un nosūtītas, lai! redzētu, kā tas
tiks izpildītas.» Nu lūk, te ir tas jautājums par
kominterņu, par ko jūs te klaigājat, jo tiešām iz-
rādās, ka tanī pat laikā Rēvelē bija pagatavoti Pa-
domju savienības Maskavas un Leņingradas pasta
zīmogi, lai tādas vēstules fabricētu un it kā piesū-
tītu pa pastu treša!nodaļai, lai tā tad varētu pret
strādnieku un zemnieku Saeimas frakciju sākt pro-

vokāciju, padarot mūsu frakciju par valsts nodevē-
ju, jzfabricējot mākslīgas instrukcijas. Tā nu iz-
rādās, ka tie gali, starptautiskie gali kaut kur satek
kopa, un nu šo galu atmaskošanā beidzot piedalās
mūsu pašu pilsoņu avīzes un sabiedrība. {Starp-
saucieni; A. Eglīns no vietas: «Bet kā izgāja krie-
viem ar červonciem?») Tur nekā nevar darīt ar
kliedzieniem par braukšanu uz Maskavu un tamlī-
dzīgiem. (A. Eglīša starpsaucieni.) Izrādās, ka šo
fabricējumu bija pagatavojis polītiskās pārvaldes
aģents Folikmanis-Strauts, no kura vēlāk visiem nā-
cās atkratīties. Bet tas nekas. Vēlāk viņu varēja
palaist «Rīgā» kur viņš kalpo taisni centristiem,
kas cīnās par nākošām domes vēlēšanām, viens ot-
ru diskreditējot. Te ir visi tie gali kopā. Te ir sa-
kars Eglīšam, Mīlbergam un vēl dažam labam.
(Sauciens no vietas: «Ar ko tad?» — «Ar kommū-
nistiem!») Bet man liekas, ka te ir sakars arī ar so-
ciāldemokrātiem. (Jautrība.) Protams, ne tādā,
bet citādā veidā. Piemēram Liepājas «Strādnieku
Avīze» denuncēja mūsu deputātu Janku tādā pašā
veida ka aģents, kas fabricējis vēstules, lai trešā
nodaļa tās varētu pārķert. Tas pagājušā gada Lie-
pājas_«Strādnieku Avīzes» 26. februāra numurā un
«Sociāldemokrāta» 23. numurā. (Starpsauciens.)
Meklējiet paši!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Laicen, tam ir loti maz sakara ar Igaunijas valsts
vecākā viesošanos. (Starpsaucieni.)

L. Laicens (turpina): Sakarā ar Igaunijas valsts
vecāka viesošanos ir rakstīti visi šie raksti, tāpēc
mums_tie jāiztirzā, lai sakarība būtu skaidra. Mums
jāmotivē skaidri un noteikti, jo citādi ārlietu mi-
nistris nevarēs dot pietiekoši skaidru atbildi. —

Lūk, vēl vienis šīs sakarības dokuments; tas ir
Liepājas apgabaltiesas spriedums par mūsu frakci-
jas deputātu Janku. Šī sprieduma motivējumā
teikts, ka mūsu deputāts Jankus savā runā atvaļi-
nāto karavīru sapulcē uzaicinājis kara gadījumā ar
Padomju savienību atteikties no uzbrukuma tai.Lūk,
šo uzaicinājumu atteikties no uzbrukuma, vai at-
teikties iet fcarā,_ apgabaltiesa ir uzskatījusi par
sprieduma motivējumu un trīs reizes tiesas spriedu-
mā likusi pēdiņās, ar (citiem vārdiem—tiesa nav uz-
drošinājusies uzskatīt to par nopietnu, bet no otras
puses ir nopietni notiesājusi mūsu deputātu uz 4 ga-
diem cietoksnī par uzstāšanos pret kāru ar Padomju
savienību. Lūk, te atkal tas pats kapa sagatavoša-
nas stāvokliŝ, tā pati fronte pret Padomju savienību,
kas bija minēta Lietuvas oficiozā sakarā ar Strand-
maņa viesošanos Polijā. Par gatavošanos uz karu
liecina arī deputāta Gotfrīda Mīlberga raksts: «Ja
gribi mieru, gatavojies uz jaunukaru.» (G. Mīlber-
ga starpsauciens: «Pareizi!») — Starpsauciens:
«Kas tā par avīzi?») Tā ir jūsu pašu avīze un vēl
ar sarkanu virsrakstu, jo jūs arī piemērojaties lai-
kam. (Starpsaucieni.) Tas ir jūsu pašu «Jelgavas
Vārds». Minētā avīzē nodrukātā Mīlberga rakstā
teikts, ka «visu 3 valstu karavīri paspējuši noslēgt
draudzību, apsolījuši savstarpēju izpalīdzību, tādā
ziņa aizejot garām Ārlietu ministrijas oficiāliem do-
kumentiem.» Kara lietu kommisijas loceklis depu-
tāts Mīlbergs vēl saka minētā rakstā tā: «Vieni pa-
ši bez kādas ārējas palīdzības nebūsim spējīgi iztu-
rēt ilgstošu karu, kas prasa milzīgus materiālus un
morāliskus spēkus. Mums vajadzīgi draugi un re-
zerves ārpus mūsu zemes, kas vajadzības gadījumā
varētu steigties palīgā.» — «Es zinu, ka šinī ziņā ir
kaut kas darīts.»_ Lūk, tā raksta kara lietu kommi-
sijas loceklis. Tā tad to, ko es te runāju par kara
gatavošanu, apstiprina jāšupašu raksti. Tālāk aiz-
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rādīts, ka jānodibinot valsts aizsardzības
^

padome.
(G. Mīlberga starpsauciens: «Bez šaubām, vaja-
ga!») šinīpadomē jāieejot kara lietu kommisijai, un,
«šī 13 vīru kommisijā tad būtu galvena lemeja par
visiem jautājumiem, kas attiecas uz armijas budže-
tu, kaujas līdzekļu un munīcijas iegādi, jefcšzemes
un ārzemju līgumiem. Lūk, tas nozīmē rūpēties
par karu tad, kad neviens vēl karu nav pieteicis un
nav arī domājis to darīt. Tagad grib nodibināt zi-
nāmu kara diktatūras orgānu. Lūk, ko projektē
kara lietu kommisijā, kurā, bez šaubām, sēd arī de-
putāts Bruno Kalniņš. (Starpsaucieni un smiekli.)

Par Strandmaņa braucienu jāpiezīmē vēl tas,
ka Strandmanim atpakaļbraucot, gan īsu brīdi, tas

I

tika uzņemts arī Latvijā, lai arī Latvija varētu kon-
statēt savas polītiskās attiecības pret šo braucienu.
Bez oficiālām personām, kas tur reprezentējās, pie-
dalījās piemēram arī no sociāldemokrātiem Cielēns,
kā tas redzams «Jaunāko Ziņu» uzņēmumā. Tā tad
sociāldemokrātu partijai kā tādai šinī reprezentā-
cijas lietā ir sava nozīme un nevien reprezentācijas
ziņā, bet arī kara frontes ziņā pret Padomju savie-
nību.

Beidzot jāpiezīmē vēl, ka šādai Latvijas valsts
oficiālo personu politikai jau tagad rodas zināmas se-
kas, jošī politika taču nevar palikt bez atbildes. Kā
mežā sauc, tā atskan. Proti, ilgu laiku ir bijuši vi-
sādi strīdi ap saimniecības līgumu ar Padomju Sa-
nību. Līdz šim Padomju savienība nav ieņēmusi

. atklātībā nekādu stāvokli. Bet tagad, sakarā ar vi-
siem šiem frontes organizējamiem, kas parādās vai
nu preses vai citāda veida uzbrukumos Padomju sa-
vienībai, prātu noskaņošanā uz karu, Padomju sa-
vienības augstākā saimniecības padomes orgānā-
„3K0H0MHqecKaH }Kh3hb" jr parādījies raksts, kurā
uzsvērts, .ka ievērojot Latvijas izturēšanos — te
gan tieši nav teikts par pašu Strandmaņa braucienu,
bet tam arī ir sakarsar to — ir jārevidē tirdzniecī-
bas līgums ar Latviju, jo Latvija šo līgumu ir uz-
skatījusi un uzskata par sev neizdevīgu, it kā par
žēlastības parādīšanu Padomju savienībai. Un, lūk,
šinī gadījumā sekas ir tās, ka, ievērojot sabiedrības
un oficiālo prātu virzīšanu uz kara pusi, Padomju
savienība var likvidēt tirdzniecības līgumu, citiem
vārdiem!, var tikt izmesti uz ielas vismaz 6000 strād-
nieku, nemaz nerunājot par viņu ģimenēm.Tāpat arī
var sabrukt sakarā ar to jūsu veikali.

Raugoties no strādnieku viedokļa mums ir ļoti
svarīgi, kāda ir Latvijas ārējā politika, kāda ir La-
tvijas saimnieciskā politika. Mēs esam ieinteresēti
šinīs jautājumos no plašas strādniecību masas lab-
klājības viedokļa. Uzbrukumiem, kas notiek pret
Latvijas strādniecību iekšējā kārtībā, ir ciešs sa-
kars ar ārējā politikā iezīmētiem notikumiem. Tā
ir redzama Eiropas imperiālistu komanda pār ma-
zajām valstīm. Mēs redzam, ka buržuāzija gatavo
karu pret Padomju savienību, un mēs redzam, ka
sakarā ar to visās zemēs buržuāzija uzbrūk arī
strādniecībai. Šie uzbrukumi strādniecībai notiek
gan iekšējās politikas kārtībā, gan ari ārējās politi-
kas veidā. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk saskaņā ar kārtības ruļļa noteikumiem. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
tieslietu ministra atbilde uz deputā-
ta L. Laicena u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds tieslietu ministrim Pabērzam.

Tieslietu ministris J. Pabērzs: Godātie deputā-
tu kungi! Deputāti Laicens, Jankus u. c. iesnieguši
jautājumu, kas savā būtībā nezīmējas uz vienu
atsevišķu gadījumu, uz kādu atsevišķu notikumu

cietumā, bet zīmējas vispārīgi uz cietumnieku dzī-
vi. Šis jautājumsir ļoti plašs, un es esmu pārlieci-
nāts, ka tas būtu bijis vietā budžeta debatēs, bet
šādās lietās nevar iesniegt jautājumu, jo noskaidrot
cietumnieku dzīvi, cietumnieku apstākļus jautājuma
veidā ir par daudz grūti. Liekas, arī paši jautāju-
ma iesniedzēji to ir apzinājuši, jo jau motivējot jau-
tājumu Laicena kungs iesāk savu runu ar vārdiem:
«Tagadējais tieslietu ministris nav ilgi savā amatā,
tāpēc varētu sacīt, ka uz viņu šis jautājums nezī-
mējas, jo viss tas,kas ir sacīts par cietumiem un
par cietumniekiem, ir jau agrāk noticis. Tomēr
tas apstāklis, ka viņš ir tikai nesen savā amatā, ne-
būt neatsvabina tagadējo tieslietu ministri no eso-
šāmnebūšanām, jo viņš ir buržuāzijas pārstāvis un
tagadējās koalīcijas loceklis», i Tā tad paši jau-
tājuma iesniedzēji ir pateikuši, ka vismaz uz taga-
dējo tieslietu ministri visas tās lietas neattiecas, bet
jautājums, acīmredzot, ir bijis jāiesniedz kaut kāda
cita iemesla dēļ, un tādēļ viņi to darījuši.

Jautājumā uzsvērtas galvenā kārtā 4 lietas.
Pirmkārt — mūsu cietumi esot pārpildīti. Otrkārt—
mūsu cietumos esot nehigiēniski apstākļi, bet galve-
nās cietumu valdes rīcība padarot tos galīgi necie-
šamus, jo logi esot nokrāsoti, aizsegti ar sietiem un
kulbām u. t. t. Treškārt — neciešams esot cietuma
režīms. Ceturtkārt — šis cietuma režīms esot tik
smags, ka arestētie esot spiesti ķerties pie tādiem
asiem līdzekļiem, kā pie bada streikiem.

Kas attiecas uz pirmo apstākli, ka mūsu cietu-
mi ir pārpildīti un ka tie ir tikai bijušās Krievijas
cietumi, tad jāsaka, ka jautājuma iesniedzējiem te
ir pamats. Mūsu cietumi, sevišķi provinces cietu-
mi, tiešāmir pārpildīti. Pareizi ir arī tas, ka mūsu
cietumi visi ir bijušās Krievijas laiku cietumi. Ne-
vienu jaunu cietumu Latvija nav cēlusi. Vēl vairāk:
Latvijas pastāvēšanas laikā ļoti daudz cietumu, ie-
slodzījumu vietu, ir likvidēts. Tā, piemēram, lik-
vidētas ieslodzījumu vietas: Rīgā — 3, Jelgavā —
2, Valmierā — 1, Cēsīs — 1, Daugavpilī — 1, Tu-
kumā — 1, Jēkabpilī —1 un pa vienai arī citās pilsē-
tās. Cietumu valde un arī Tieslietu ministrija ap-
zinās, ka šāds stāvoklis nav normāls, un tamdēļ
gandrīz katru gadu, sastādot budžetu, Tieslietu mi-
nistrija projektē celt jaunus cietumus provincē. Gal?
vēnās cietumu valdes darba plānā paredzēts celt
jaunus cietumus Valmierā, Madonā, Jēkabpilī, Alūk-
snē un Daugavpilī. Pagājušā gadā cietumu valdes
budžeta projektā bija paredzēta Madonas cietuma
būve; šogad paredzēta Valmieras cietuma būve.
Bija sastādīti būvplāni, maksas aprēķini, bet valdī-
ba līdzekļu trūkuma dēļ neatrada par iespējamu šos
cietuma valdes iesniegtos projektus realizēt. Mū-
su valdība un Saeima ir visu laiku nostājušās uz tā-
da viedokļa, ka Latvijas nākotne nav cietumos, bet
gan Latvijas nākotne ir izglītībā un skolās. (Ē-
Ausēja starpsauciens: «Pareizi!») Tāpēc mēs esam
gan cēluši loti daudz jaunu skolu, bet pie cietumiem
nevaram tikt, jo visam uzreiz mums trūkst līdze-
kļu.

Ja jautājuma iesniedzēji atsaucas uz to, ka pie
mums esot tie paša cara laika cietumi un ka jaunus
cietumus mēs neesam cēluši, tad es varu atbildēt
jautajjimaiesniedzējiem, ka arī tai valstī,kurai sim-
patizē jautājuma iesniedzēji,nav celts neviens jauns
cietums: tur visi vecie cara laika cietumi. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Solovkos? Kad viņreiz jautā-
juma motivētajam sociāldemokrāti jautāja, kāds re-
žīms ir Solovkos, tad Laicena kungs nevarēja neko
citu pateikt, ka: «Jā, tur jau sēd tādi kontrrevolū-
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Nākošais, kas uzsvērts jautājumā, ir tas, ka
mušu cietumi esot nehigiēniski. Šinī ziņā Latvijas
cietumi nav sliktāki, kā Vakareiropas un bijušās
Krievijas cietumi. Slimo skaits mūsu cietumos ir
bijis šāds: 1920. gadā — 7,2%; 1921. gadā — 5,8%;
1922. gadā—4,9%; 1923. gadā — 2,9%; 1924. gadā
— 3,2%; 1925. gadā — 3,6%; 1926. gadā --6,2%
(sauciens pa kreisi: «Re, kā iet uz augšu!»); 1928.
gada — 4,1%. Tā tad procents ir ļoti niecīgs. Ar
tuberkulozi slimo 1923. gadā bija 0,4%; 1924. gadā
— 0,6%; 1925. gadā — 0,8%; 1926. gadā — 1,1%;
1927. gadā — 1,1% un 1928. gadā -- 1%. Mirstī-
bas gadījumu mušu cietumos ir bijuši: 1922. gada
—0,8%; 1923. gadā—0,7%; 1924. — 0,7%; 1925. —
0,9%; 1926. — 0,9%; 1927. — 0,8% un 1928. —
0,7%. Krievijas cietumos slimojošo ir bijis līdz
8,2% un mirušo līdz 4,1%. Arī Vakareiropas cietu-
mos slimojošo un mirušo skaits ir lielāks nekā mū-
su cietumos; piemēram Francijas cietumos parasti
mirst līdz 2,5%, Polijas — 1,4%.

Tālāk jautājumā teikts, ka mūsu cietumos logi
tiekot aizkrāsoti un tādā kārtā esot ņemta iespēja
cietumniekiem baudīt visvērtīgāko gaismu. Ir pa-
reizi, ka dažos cietumos un dažās vietās logi ir
nokrāsoti. Piemēram atejas vietu logi cietumos pa-
rasti ir nokrāsoti. Dažās kamerās, kas iziet uz ie-
lām un_ apdzīvotām vietām, logiem nokrāsotas
apakšējas rūtis, lai cietumnieki netraucētu garām-
gājējus un lai cietumniekiem ņemtu iespēju savstar-'
pēji sazināties. Tas viss ir vajadzīgs.

Tālāk saka, ka cietumu logos esot drāšu sieti.
Tas arī ir pareizi, bet tikai attiecībā uz dažām vie-
tām. Tie drāšu aizžogojumi ir dažos apakšējos lo-
gos un it sevišķi darbnīcās, lai cietumniekiem ņem-
tu iespēju izmest uz ielas instrumentus, materiālus
un nelegālu korespondenci. Kas zīmējas uz kul-
bām, tad jāsaka, ka kulbas ir tādas speciālas iz-
būves no āra pret logu, kur logs iziet uz ielu, lai
ar to cietumniekiem ņemtu iespēju mest garāmgā-
jējiem virsū papirosu galus, spļaut virsū, izliet da-
žādus šķidrumus u. t. t. Tādas kulbas ir tikai vienā
cietumā — Valmierā —, un tur tās ir tamdēļ, ka
cietums atrodas pilsētas vidū un iziet uz divām ie-
lām. Kulbas tur ir jau no seniem laikiem un nav
nekāds Latvijas jauninājums.

Savā motivācijas runā Laicena kungs aizrādī-
ja, ka mūsu cietumi esot briesmīgi auksti, ka tur
esot slikta apkurināšana. Ja par šo apstākli varē-
tu sūdzēties un sūdzības būtu dibinātas Latvijas sā-
kumā, tad par pēdējiem gadiem to nevar runāt.
Pēdējos gados pie mums stipri attīstīta kūdras rūp-
niecība, tā tad kurināmā materiāla ir pietiekoši, un
nevienā cietumā jūs neatradīsit temperatūru, zemā-
ku par 12 un 14 grādiem Reomira. {O. Jankus no
vietas: «Tie nu ir meli!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jan-
ku, saucu Jūs pie kārtības par pēdējo teicienu!

Tieslietu ministris J. Pabērzs (turpina): Jau-
tājuma iesniedzēji ļoti uztraucas par to, ka cietumā,
grīdas mazgājot, lietojot paraškas un mazgājot tas
ar ūdeni. Sakait, kā citādi var mazgāt grīdas, ja
ne ar ūdeni! Kā uz laukiem, tā pilsētās grīdas_ maz-
gā tikai ar ūdeni. Kas attiecas uz to, ka mazgāšanai
lieto paraškas, tad tas notiek tāpēc, ka mūsu cietu-
mos trūkst inventāra. Tomēr tāds stāvoklis ir tikai
Daugavpils un Jēkabpils cietumos; Rīgā tas ta ne-
notiek.

Jautājumā uzsvērts, ka mūsu cietumu režīms
esot pārāk smags, pat cara laikos cietumos gājis
daudz labāk- Man jāsaka, ka katrs cietums ir cie-

tums; nevar prasīt, lai cietumu pārvērstu par pa-
tīkamu viesnīcu, par tādu vietu, kā Laicena Kungs
pagājušā sēdē teica attiecībā uz Tiflisas cietumu, ka
tas esot gandrīz kā debesu valstība, jo katra kame-
rā esot radio, mīksts dīvāns, durvis visu dienu va-
ļā, katrs, kas grib, var nākt pie cietumniekiem, iz-
runāties ar viņiem un atkal aiziet. Cietumos esot
dabūjami ne tikai krievu, bet visas pasaules laikrak-
sti. Man liekas, ka ar šo savu paziņojumu Laicena
kungs vai nu ir maldinājis sevi, vai grib maldināt
mūs, jo nevar iedomāties tādu cietumu, sevišķi
Krievijas apstākļos, kur katrs mirstīgais nemaz ne-
var dabūt ārzemju laikrakstus, nerunājot nemaz par
cietumniekiem. (L. Laicens no vietas: «Es pats es-
mu sūtījis!»)

Saka arī, ka mūsu cietumos esot moku kamba-
ri: notiesātie tiekot žņaugti, spīdzināti un mocīti.
Jāsaka, ka nekas tamlīdzīgs pie mums nenotiek.
(Sauciens no vietas: «Notiek, notiek! Daugavpilī
pagājušā vasarā un Rīgā!») Es jums, jautājuma ie-
sniedzēji, teikšu, ka 1927. gadā es pats kā speciā-
las kommisijas loceklis apskatīju cietumus. Nevie-
nā cietumā, nevienā vietā nedzirdēju sūdzības par
to, ka pie mums lietotu moku kambarus, ka notik-
tu žņaugšanas un spīdzināšanas. Neviena sūdzība
par to nav ienākusi. Laicena kungs, Jūs strādājat
petīciju kommisijā un būsit spiesti atzīties, ka par
to nav ienākusi neviena sūdzība. Sūdzības gan ir
ienākušas par citām lietām, bet ne par spīdzināša-
nām un moku kambariem.

Tālāk jautājuma iesniedzēji runāja par to, ka
pie mums esot karceri- Bez šaubām, ieslodzīšanas
vietās jābūt karceriem. Karceris ir disciplinārs
sods, un ieslodzīšanas vietās bez karceriem nevar
iztikt. Mūsu cietumos karcera sodus lieto loti maz.
Tā 1924. gadā karcera sods lietots 0,8%, 1925. gada
—0,8%, 1926. gadā — 0,7%, 1927. gadā — 0,6%,
1928. gadā — 0,7% un 1929. gadā — 0,7% gadīju-
mos. Tas, protama lieta, ir ļoti mazs procents.

Tālāk jautājumā uzsvērts, ka cietumniekus pie-
kaujot. Tā arī ir aplamība. 4 gadus atpakaļ bija ga-
dījums, kad kāds uzraugs bija iesitis cietumniekam
tāpēc, ka pēdējais bija spļāvis uzraugam ģīmi un
to lamājis. Protama lieta, ikviena persona, ja tai
spļaus ģīmī, reaģēs uz to. Tomēr, neskatoties uz
visu to, cietuma administrācija par šādu rīcību at-
laida uzraugu, degradēja cietuma priekšniekapa-
līgu un cietuma priekšniekam izteica rājienu. Tā tad
cietuma administrācija ir spērusi visus soļus, lai ar
cietumniekiem apietos humāni. 1929. gadā par pie-
kaušanu sūdzējās 2 apcietinātie: pirmā gadījuma
kāds Daugavpils cietumnieks Gebels, pazīstams
dauzoņa, un kāda histēriska kommūniste, Jelgavas
cietumniece Pučkova. Abas sūdzības izmeklēja un
atzina par ļaunprātīgām. Šogad, sakarā ar 8. jan-
vārī termiņcietumā izcēlušos dumpi, 4 kommūnistes
sūdzējās, ka uzraugs tās piekāvis. Lieta nonāca līdz
miertiesai, bet pēc tam, kad tika nopratinātas kom-
mūnistes liecinieces, miertiesnesis uzraugu attais-
noja. Šeit man jāpiezīmē, ka tādi fakti, ka uzrau-
gus vazā uz tiesu, ir ļoti nevēlami, un ministrija
spers visus soļus, lai līdzīgi gadījumi turpmāk ne-
atkārtotos.

Tālāk jautājuma motivētājs ir plašāk apstājies
pie jautājuma, it kā cietumos notiktu kultūras blokā-
de, t. i. ka cietumos netiek ielaista literatūra, laik-
raksti u. t. t. Man jāsaka, ka cietumos tiek ielai-
stas grāmatas, kam ir zinātnisks, technisks, belle-
tristisks saturs; tiek lasītas lekcijas. Cietumos ir
bibliotēkas, skolas u. t. t. Taisnība, ka līdz šim cie-
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tumos nav ielaista prese—laikraksti. Par to var
būt dažādās domās, bet tas ir fakts, ka presi cietu-
mos neielaiž, lai tur nenodarbotos ar politiku. Jā-
piekrīt arī, ka bibliotēkas cietumos nav pietiekošas
un varētu vēlēties, lai tās būtu pilnīgākas; bet kad
mēs salīdzinām bibliotēkas mūsu cietumos ar biblio-
tēkām citās zemēs, tad jāsaka, ka mēs nestāvam
pēdējā vietā. Mūsu cietumos ir pavisam 23.531 grā-
mata, Polijas cietumos — 73.000 grāmatu, Prūsijas
— 457.000; uz katru ieslodzīto Latvijā iznāk 6,8 grā-
matas, Polijā — 3,5 un Prūsijā — 9,9 grāmatas. Es
piekrītu, ka grāmatas nav tāda satura, kādām tām
vajadzētu būt. Šinī ziņā Tieslietu ministrija tagad,
izstrādājot Tieslietu ministrijas iekārtu, ir paredzē-
jusi, ka šim jautājumam turpmāk jāpiegriež daudz
lielāka vērība nekā līdz šim. Jaunā Tieslietu mini-
strijas iekārtā cietumu departamentā paredzēts
jauns postenis — inspektora - paidagoga postenis,
kuya uzdevums būtu raudzīties, lai bibliotēkās būtu
patiešām vērtīgas grāmatas, lai cietumu skolas bū-
tu pienācīgi nostādītas, lai cietumos sarīkotu kārtē-
jas lekcijas u. t. t. Tas, bez šaubām, ir vēl nākot-
nes un galvenā kārtā budžeta jautājums, jo arī
šī ierēdņa atalgošanai ir vajadzīgi zināmi līdzekļi.

Jautājuma iesniedzēji ir apstājušies arī pie cie-
tumnieku ēdināšanas jautājuma. Viņi atzīst, ka ca-
ra laikā ēdiens bijis vismaz trīs reizes labāks nekā
tagad. Šādam atzinumam varētu zināmā mērā pie-
krist, bet ir arī jāatzīst, ka trūcīgā un nabadzīgā
Latvija nevar savus cietumniekus nostādīt ēdināša-
nas ziņā tikpat labā stāvoklī, kā agrāk tas bija lie-
lajā un bagātajā Krievijā. Bez tam jautājuma iesnie-
dzējiem jāievēro tas, ka mēs esam pārdzīvojuši ka-
ra laikmetu, ka pāri mūsu zemei ir gājušas visvisā-
das armijas, kas mūs lielā mērā ir nopostījušas. Tā-
pēc tagad prasīt, lai mūsu cietumnieku ēdināšana
būtu tikpat laba, kā bija Krievijas cietumos, ir dru-
sku par daudz. Jautājuma iesniedzēju kungi, Jums
nevajaga aizmirst arī to, ka liela daļa Latvijas ie-
dzīvotāju dzīvo daudz sliktākos materiālos apstāk-
ļos nekā cietumnieki. Ņemiet kaut tos pašus bez-
darbniekus, kas mitinās mitros pagrabos bez mai-
zes kumosa. Aizbrauciet uz Latgales sādžām, tad
Jūs redzēsit, kā tur zemnieki dzīvo, ko tie ēd. Tad

.arī jūs zināsit, ka mūsu cietumnieku stāvoklis bieži
vien ir daudz labāks nekā bezdarbnieku un Latgales
trūcīgo zemnieku stāvoklis. Tie visi dzīvo daudz
sliktākos apstākļos nekā mūsu cietumnieki.

Ja pārejam uz cietumnieku pārtikas normām,
tadjāsaka, ka pie mums uz katru cietumnieku ir
aprēķināti 800 gramu maizes. Jāpiezīmē, ka budže-
tā katram cietumniekam paredzēti dienā 39V2 san-
tīma. Es domāju, jūs sapratīsit, ka ar šiem 39k
santīmiem neko lielu nevar panākt. Tieslietu mini-
strija un cietumu valde būtu laimīgas, ja budžeta
kommisijā un Saeima dotu vairāk līdzekļu cietum-
nieku ēdināšanai; bet kā 1927. gadā, tā arī tagad
šādus līdzekļus nevar atrast. Arī turpmākos gados,
acīmredzot, būs grūti lielākus līdzekļus sadabūt, jo
jāievēro,ka mums citās vietās ir daudz lielākas va-
jadzības nekā cietumos.

Rītos pie mums dod melnu labības kafiju ar
maizīti; cukurs arestantiem jānopelna pašiem. Pus-
dienās ir kāpostu, zirņu, zivju, vai grūbu zupa, bet
vakaros — vinegrets, putraimu, vai kartupeļu biez-
putra. Barības normu ir sastādījusi ārstu kommisi-
jā. Mūsu cietumos iznāk katram ieslodzītam 3241
barības kolorija dienā, Beļģijā — 2247;
Prūsijā — 3225, Polijā — 2400 — 3000, Somijā
— 3334, pirms kara Petrograda un Maskavā bija

3313; Tā tad mūsu cietumi šinī ziņā nav sevišķi
daudz palikuši iepakaļ agrākiem Krievijas cietu-
miem. Es šo piezīmēju tādēļ, ka jautājuma motivē-
tājs Laicena kungs briesmīgi bija sajūsmināts, par
bijušas Krievijas cietumiem, un kad viņš runāja, kā-
da_dzīve bijusi Krievijas cara cietumos, tad tā vien
likās, ka viņš gribēja pateikt: ak, cik žēl, ka nav
vairs bijušās Krievijas cara laiki.

Pēc tam jautājuma motivētājs pārgāja uz pro-
vinces cietumiem — Valmieras, Ventspils, Daugav-
pils, Jēkabpils cietumiem. Man jāpiekrīt, ka šie
cietumi ir par šauriem un ka cietumnieku skaits ša-
jos cietumos ir par daudz liels. Tāpēc paceļas jau-
tājums par jaunu cietumu būvi. Bet Tieslietu mini-
strija te nekā nevar darīt. Tā visa ir Saeimas darī-
šana

^
Mēs _būtu ļoti laimīgi, ja jūs dotu līdzekļus,

lai mes varētu cietumus paplašināt. (Starpsauciens
pa kreisi.)_ Redziet, )bija laiks, kad mēs visi bijām
kopa vienā valdībā un arī spriedām, kā uzlabot cie-
tumu stāvokli, bet izeju nevarējām atrast. Ja tad
tas izejas nebija, kādēļ jūs domājat, ka tagad tā ir
radusies?

Ja apstājamies pie Jēkabpils cietuma, tad jāsa-
. ka, ka jautājuma motivētājs Laicena kungs, runā-

dams par šī cietuma apstākļiem, ir pielaidis daudz
nepatiesību un aplamību. Viņš ir teicis kā galveno,
ka Jēkabpils cietuma lietojot aku, kuras ūdens esot
netīrs u. t. t. Cietuma akas ūdens gan nav labs, tas
ir taisnība, bet šo ūdeni lieto tikai veļas mazgāša-
nai, grīdu mazgāšanai un pirtī. Dzeramo ūdeni cie-
tumniekiem, cituma administrācijai u. t. t. ņem no
miertiesneša akas, kas atrodas blakus cietuma sē-
tai. Un šīs akas ūdens, kā mums ziņo Jēkabpils ap-
riņķa un cietuma ārsts, ir ļoti labs, un šo ūdeni lieto
ka miertiesnesis, tā arī cietuma administrācija. Vē!
Jus sacījāt, ka Jēkabpils cietumā esot bijuši gadī-
jumi, kad dota bojāta gaļa. Cietuma galvenai val-
dei^ un Tieslietu ministrijai tāds gadījums nav
zināms; var jau _pielaist,_ ka tāds gadījums ir bijis,
bet ka_ ta būtu kāda sistēma un ļaunprātība, par to
nekāda ziņā nevarētu runāt.

Vēl sūdzējās par to, ka mazgadīgie Žilinskis un
Šiliņš turēti kopa ar kriminālnoziedzniekiem vienā
kamera.' Tas ir taisnība, ka viņi turēti kopējā ka-
mera, bet tas ir bijis tāpēc, ka cietuma telpas ir par
daudz šauras. Kopa vienā kamerā viņus nevarēja
turēt, to prasīja izmeklēšana, un gribot negribot
viņi bijajānovieto kopā ar kriminālnoziedzniekiem
Bet te jāpiemin, ka viņi nav mazgadīgi, viņi ir 19
un 20 gadus veci cilvēki.

Visumā varētu teikt, ka uz šo jautājumu būtu
jau atbildēts, paliek vel tikai ceturtais punkts, ku-
ram jautājuma iesniedzēji ir piegriezumi sevišķu Vē-
rību, t. i., ka cietumnieki pret ceterna valdes so-
ļiem cēlusi sūdzības un esot lietojuši bada strei-
ku. Sūdzības ienāk. Nav pasaulē cietuma, kur cie-
tumnieki, nesūdzētos. Varbūt tanī zemē, kurā jūs;
jautājuma iesniedzēji, stipri interesē, nesūdzas, jo
tur sūdzēties nav iespējams, bet visā civilizētā pa-
saulē ir iespējams sūdzēties, jo katram ir tiesība
izteikt savu neapmierinājumu ar to režīmu un kār-
tību, kāda ir cietumos. (Starpsaucieni.) Kas zīmē-
jas uz bada streikiem, tad tikai 1927. gadā tāds ba-
da streiks tika sarīkots centrālcietumā un pa daļai
arī Daugavpilī (L Laicens no vietas: «Un pēc
tam!»X un Jūs,_ Laicena kungs, paši zināt, kas pa-
mudināja centrālcietumā un Daugavpilī sarīkot bada
streiku._ Iepriekš viss tas bija rakstīts Krievijas
«Pravda». (L. Laicens no vietas: «Vai Jūs cietum-
niekiem devāt «Pravdu» lasīt?») Pēc tam Jūs, Lai-
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cena kungs, sarīkojāt vairāk sapulču, lai sakūdītu
cietumniekus pret toreizējo kreiso valdību, un šīs
Jūsu demagoģijas rezultātā arī bija" bada streiks.
Bet tāds bada streiks nevar attiekties uz cietuma re-
žīmu un nekārtībām.

Es, iesākdams savu atbildi, atzīmēju, ka šis
jautājums ir ļoti plašs. Labāk par to būtu runāt bu-
džeta debates, tad cietuma

^dzīvi varētu apgaismot
vispusīgak. Jautājuma veidā tas nav iespējams.

_ Man tikai vēl jāpiezīmē, ka ja jautājumaiesnie-
dzēji uzskata, ka cietuma administrācija lieto pret
cietumniekiem neģēlīgus līdzekļus, tad man gan
liekas, ka tai frakcijai, kas visu laiku savus skatus
vērš uz Maskavas pusi, uz to zemi, kur taisnības
un likuma pavisam nav, — tai frakcijai gan nepie-
klātos nākt šurp ar pārmetumiem Latvijas valdībai,
kura visiem līdzekļiem sargā un aizstāv likumību un
kura pret cietumniekiem lieto vishumānākos līdze-
kļus; bet ja šī frakcija ir atļāvusies izteikt tādus pār-
metumus, tad gan jāsaka, ka tā ir viena no vislie-
lakam neģēlībām. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts šāds
priekšlikums:

«Liekam priekšā pēc tieslietu ministra atbildes atklāt
debates.»

Parakstījuši deputāti F. Cielēns, A. Petrevics
u. c. Saskaņā ar kārtības rulli šis priekšlikums jā-
liek uz balsošanu. Lieku deputāta Cielēna u. c. ie-
sniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznā-
kums: par deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekš-
likumu nodotas 34 balsis, pret — 37 balsis, atturē-
jies nav neviens. Priekšlikums noraidītsj

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu (Sau-
ciens no vietas: «Tāda ir taisnība!») — tautas
labklājības ministra atbilde uz de-
putātu L.Laicena u. c. iesniegto jautā-
jumu par apstākļiem Strazdumuižas neredzīgo pa-
tversmē). Vārds tautas labklājības ministrim Ru-
bulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Uz deputāta L. Laicena u. c. iesniegto
jautājumu, ka Strazdumuižas neredzīgo patversmē
neesot vecāku padomes, ka progresīvi domājošos
neredzīgos tur vajājot un ka tur esot ievests kazar-
mes režīms, man ir gods atbildēt sekojošo.

Pie mums nav tādas padomju iekārtas, ka
mums būtu paredzētas vecāku padomes, skolu pa-
domes un paidagoģiskās padomes. Skolu likums pa-
redz skolu padomes tikai skolās. Neredzīgo insti-
tūts nav skola, bet ir patversme.Tāpēc institūtā nav
ne vecāku padomes, nedz skolu padomes, ko likums
arī neparedz. Neredzīgo institūtā ir gan skola un
tanī ir ari paidagoģiskā padome, kas arī apmierina
likuma prasības.

Uz jautājuma otro daļu, ka patversmē notiekot
vajāšanas un pastāvot kazarmes režīms, manJā-
atbild, ka šim jautājumam, kā redzams motivēju-
mā, ir sakars ar kāda neredzīgo institūta audzēkņa
sūdzību. Viņa vārds ir Jēkabs Krastiņš; viņš esot
netaisnīgi atlaists un vajāts.

Par šo Jēkabu Krustiņu jāsaka,_ ka viņa atlai-
šana ir bijusi pilnīgi pamatota. Izrādās, ka šisKra-
stiņš neredzīgo institūtā ir jau 7 gadus un pa šo lai-
ku izslēgts no institūta 2 reizes. Pirmā izslēgšana
bijusi sakarā ar zādzību. Krastiņš bija atmūķējis
kādu skapi un nozadzis kādas tur lietas.

Otrkārt jāaizrāda, ka Krastiņš nepadodas
institūta disciplīnai. Vienreiz viņa dēļ no-
ticis gandrīz ugunsgrēks. Sakarā ar visu to
arī Madonas apriņķa valde, kas maksā par Krasti-
ņu lielākas piemaksas, arī atteicās no tā, atteicās
dot piemaksas. Tā tad te par kādām vajāšanām, kā
Laicena kungs izteicās, ka progresīvāki domājošos
vajājot, nevar būt ne runas. Es domāju, ka au-
dzēkņus, apvainotus zādzībā, dzeršanā, smēķēša-
nā u. t. t. nevar uzskatīt par progresīvākiem ļaudīm,
tāpēc atlaišana ir pilnīgi pamatota un nevar pār-
mest, ka te būtu notikusi izrēķināšanās.

Tālāk pāris vārdu par režīmu, kas valdot nere-
dzīgo institūtā. Man jāsaka, ka Laicena kunga
apvainojumi un pārmetumi ir pilnīgi nedibināti. In-
stitūts nostādīts labi un labi arī vadīts. Izglītības
kommisijā, kas pagājušā gadā izbrauca uz neredzī-
go institūtu, to ir konstatējusi. Aizrādīja, ka nere-
dzīgo institūts esot nostādīts tā, ka neredzīgie ne-
zinot, kur likt brīvo laiku. Man jāatbild, ka tas tā
nebūt nav. Piemēram, varu teikt, ka agrāk latvju
valodā neredzīgo institūtā nebija nevienas grāma-
tas, bet tagad Latvijas valsts 10 gadu pastāvēšanas
laikā ir radusies 3000 sējumu liela bibliotēka.Tāpat
ir pienācīgi nostādīta neredzīgo apmācība un ievē-
rotas visas neredzīgo vajadzības. Tāpēc jautāju-
mam un Laicena kunga pārmetumiem nav nekāda
pamata.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
finanču ministra atbilde uz deputāta
V. Bastjāņa u. c. iesniegto jautājumu
(par akciju sabiedrībām «Lata» un «Rīgas Uniona
banku»). Vārds finanču ministra vietas izpildīta-
jamLaimiņam.

Finanču ministra v. i. E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Ministru prezidenta uzdevumā at-
ļaušos sniegt paskaidrojumus uz Bastjāņa kunga u.
c. iesniegto jautājumu divu saimniecisku organizāci-
ju — «Lata» un «Uniona bankas» lietā.

Diemžēl, jākonstatē,ka abas šīs saimnieciskās or-
ganizācijas patiešām ir nokļuvušas maksāšanas grū-
tībās. Acīmredzot, tas izskaidrojams ar iepriekšējo
gadu vispārējo saimniecības krizi mūsu valstī, kuras
dēļ jau arī agrāk maksāšanas grūtībās ir nonākuši
daudzi mūsu saimnieciskie uzņēmumi. Abas šīs or-
ganizācijas ir saņēmušas lielākus naudas līdzekļus,
galvenā kārtā no Latvijas bankas, mazāk no Finan-
ču ministrijas. Saprotams,ka ar to, ka šīs organizā-
cijas ir nonākušas maksāšanas grūtībās, dabīgi ro-
das jautājums, vai valstij necelsies zaudējumi, vai
nu tieši sakarā ar aizdotiem līdzekļiem, vai netie-
ši, sakarāar to,ka šīsdivas organizācijas' var aizraut
līdzi arī daudz citu, kas ir saistījušās ar minētām
divām un ka tādā kārtā varētu rasties dažādi sa-
režģījumi vispār valsts saimnieciskā dzīvē un ari
valstij netieši zaudējumi.

Jautājuma iesniedzēji interesējas galvenā kār-
tā par to, vai valstij necelsies tieši zaudējumi saka-
rā ar minētām organizācijām izsniegtiem aizdevu-
miem. Jautātāji prasa, ko domā darīt ministru pre-
zidenta kungs, lai pasargātu valsti no varbūtējiem
zaudējumiem. Te man jāpaskaidro,ka Latvijas ban-
ka un Finanču ministrija ir darījušas visu, lai valsti
no tādiem varbūtējiem zaudējumiem pasargātu. No
akciju sabiedrības «Lata», kad Latvijas bankai bija
ienākušas pirmās ziņas par it kā «-Lata» pārdzīvo-
jamām grūtībām maksājumos, Latvijas banka, ne-
nogaidot tālākos sarežģījumus, nenogaidot, kamēr
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nāks protestā šīs organizācijas vekseļi, pieprasīja
bez jau esošiem nodrošinājumiem vēl citus papildu
nodrošinājumus. Kad ienāca pirmās ziņas par pro-
testētiem vekseļiem, Latvijas banka nenokārtoto
saistību nodrošināšanai darīja sekojošo. Vispirms
viņa uzdeva bloķēt «Lata» tekošo rēķinu un tad uz-
deva Latvijas bankas ierēdņiem uzraudzīt «Lata»
veikalus un noliktavas, kas atrodas Rīgā un pro-
vincē, kā arī raudzīties uz to, lai visas ienākošās
summas tiktu ierakstītas uz «Lata» bloķētā tekošā
rēķina, t. i. lai visas tās dabūtu Latvijas banka. Bez
tam Latvijas banka aprakstīja visu «Lata» mantu,
īpašumus, inventāru un citas vērtības, lai tās atra-
stos kur atrazdamās. Tie ir tie soļi, kādus ir spē-
rusi Latvijas banka un Finanču ministrija; tās ir
darījušas visu, lai nodrošinātu Latvijas valsti no
varbūtējiem zaudējumiem, kas varētu celties sa-
karā ar aizdevumiem «Latam».

Par «Uniona» bankas lietām man jāsaka seko-
jošais.Latvijas banka 8. februārī ir konstatējusi, ka
«Uniona' bankas» Rīgas laukumos apķīlātā koku
materiāla daudzumā ir zināms iztrūkums. «Uniona
banka» iztrūkumu izskaidro ar to, ka nav bijis ie-
spējams provincē atrodošos un viņas rīcībā esošos
koku materiālus vajadzīgā termiņā nogādāt Rīgā,
sakarā ar pastāvošo nenormālo bezsniega ziemu.
Bet pēc iztrūkuma konstatēšanas «Uniona banka»
tūliņ pati piedāvājusi Latvijas bankai jaunus preču
ieķīlājumu aktus, kurus pieņemot, Latvijas banka
pieprasījusi no «Uniona bankas» rīkotājiem rever-
zālu, ka jaunieķīlāto koku daudzums saskan ar ie-
ķīlājumu aktu un ka viņi personīgi uzņemas atbil-
dību par minēto materiālu glabāšanu, kas atrodas
Rīgā vai provincē. Vai no jauna ieķīlāto materiālu
vērtība sedz agrāko materiālu iztrūkumu, kāds bija
iepriekš konstatēts, to Latvijas bankas ierēdņi paš-
laik noskaidro. Kad ienāca ziņas, ka protestēti daži
«Uniona bankas» čeki un ka «Uniona banka» nepil-
da dažus maksājumus, Latvijas banka minētās ban-
kas nenokārtoto saistību segšanai darīja sekojošo:

(

bloķēja «Uniona bankas» tekošos rēķinus, pārņēma
savā uzraudzībā un apsardzībā «Uniona bankā» ie-
ķīlātās preces, aprakstīja «Uniona bankas» vekseļu
portfeli un citas vērtības. Tie bija visi iespējamie
līdzekļi, kurus varēja lietot, lai pagaidām līdzšinē-

I

jā stāvoklī nodrošinātu valsti no varbūtējiem zaudē-
jumiem. Vēl pagājušā sestdienā «Uniona bankas»
pārstāvji bija ieradušies Latvijas bankā un paši lū-
guši sūtīt Latvijas bankas ierēdņus uz minēto ban-
ku, lai tie uzraudzītu turpmāko bankas darbību, kā
arī pārbaudītu visas «Uniona bankas» vērtības. Sa-
karā ar to no pagājušās sestdienas kā «Uniona ban-
kā» , tā arī »Latā» darbojas un minēto divu organizā-
ciju darbību pārrauga Latvijas bankas ierēdņi, lai
tādā kārtā aizstāvētu valsts intereses un mēģinātu
kaut ko darīt, lai varbūtējo zaudējumu nebūtu. Tā-
pat kopš pagājušās sestdienas «Uniona bankā» strā-
dā Finanču ministrijas un Latvijas bankas ierēdņu
revīzijas kommisijā, kura pārbauda minētās bankas
faktisko stāvokli. Šī revīzija turpināsies vēl vairāk
dienu, tāpēc sīkākus datus par pašreizējo stāvokli
šodien nav iespējams sniegt. Kad revīzija būs pa-
beigta, kad būs redzams šīs bankas faktiskais stā-
voklis, , tad varēs spriest par to, kas bez jau līdz
šim darītā būtu vēl darāms, lai nodrošinātu valsti
no tiešiem zaudējumiem sakarā ar minētai bankai
aizdotiem līdzekļiem un lai arī darītu visu, lai val-
stij nerastos citi netieši zaudējumi sakarā ar to, ka
varētu izcelties 'mūsu valsts saimnieciskā dzīvē da-
žādi sarežģījumi. (Sauciens pa kreisi: «Vai valdība
vēl domā naudu dot?») Tas te nav jautāts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšli-
kums:

«Liekam priekšā pēc ministra atbildes uz jautājumu at-
klāt debates.»

Parakstījuši deputāti F. Cielēns, J. Celms u. c.
Vārds deputātam Cielēnam par šo priekšlikumu.

F, Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Vienā no iepriekšējiem jautāju-
miem sociāldemokrātu frakcija pēc ministra kunga
atbildes lika priekšā atklāt debates. Saeimās vairā-
kumam labpatika debates neatklāt. Sociāldemokrā-
tu frakcija atrod debatu neatklāšanu par diezgan
nelojālu izturēšanos pret Saeimas lielāko frakciju.
Bet attiecībā uz šo jautājumu šo mūsu priekšlikumu
nekādā ziņā nedrīkstētu noraidīt, jo šis ir tāds jau-
tājums, kas ir saviļņojis gan saimnieciskās, gan
arī pārējās mūsu tautas aprindas, jo te lieta grozās
ap mūsu valsts diviem saimnieciskiem uzņēmumiem
un organizācijām, kas var satricināt mūsu zemes
iekšējo kreditu un pa daļai arī ārējo kreditu citiem
uzņēmumiem un bankām. Ievērojot šos apstākļus,
sociāldemokrātu frakcija liek priekšā pārrunāt pla-
šāk šo jautājumu arī še Saeimā, lai arī tā varētu ie-
ņemt zināmu stāvokli, izteikt savas domas un brī-
dināt no līdzīgiem gadījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šo priekšliku-
mu vārdu neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Cielēna
u. c. priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Debates atklā-
tas. Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Mēs nupat noklausījāmies finanču mi-
nistra vietas izpildītāja atbildi, kas bija, jāsaka, ļoti
pārsteidzoša. Vispirms jauministra kungs ievadam
ar pāris frāzēm gribēja izskaidrot šīsslimīgās parādī-
bas cēloņus. Viņš divu lielu saimniecisku organizā-
ciju bankrota iemeslus atrada tanī apstāklī, ka ie-
priekšējie gadi esot bijuši saimnieciski ļoti grūti.
Esot bijusi vispārēja saimnieciska krize, kas izsau-
kusi šo 2 saimniecisko uzņēmumu bankrotu. Atvai-
nojiet, finanču ministra vietas izpildītāja kungs, Jūs
varbūt kā Iekšlietu ministris neesat sekojuši mūsu
valsts finansiālai dzīvei pēdējos 4—5 gados. Tipi-
ska parādība, ko mēs kā sabiedriski darbinieki, kā
Latvijas pilsoņi esam novērojuši šinīs 4—5 gados,
ir tā, ka pūžņojošā slimība — dažādās banku saim-
nieciskās grūtības izpaužas veikalos un uzņēmumos,
kas grupējas vienā vietā. Mēs zinām, ka šīs vēža
slimības gaita ir tāda, ka tā visa grupējas ap vienu
centru. Tā nav vispārēja parādība mūsu saimnieci-
skā dzīvē, jo blakus tai mēs redzam veselu rindu
saimniecisku rūpniecisku uzņēmumu, kur šī parā-
dība nav novērojama. Ņemsim piemēram mūsu gu-
mijas rūpniecību. Tā uzrāda pēdējos piecos gados
ļoti stipru darbības pieaugumu un attīstību. Mūsu
gumijas rūpniecības uzņēmumi ir paplašinājušies pē-
dējos 4—5 gados divkārtīgi. Mēs piemēram redzam,
ka mūsu finieru rūpniecība, kas ir nodibinājusies
pilnīgi no jauna, ir ievērojami paplašinājusi savu
darbību, ir attīstījusi ļoti plašus sakarus ar ārze-
mēm. Mūsu papīra rūpniecība tāpat uzrāda spožus
panākumus par godu mūsu rūpniecības attīstībai.
Mēs redzam veselu rindu vēl citu saimniecisku uz-
ņēmumu, kas ir varējuši pastāvēt, kas savā darbī-
bā ir ieguvuši ļoti labu slavu un marku un ir varē-
juši konkurēt pat ar ārzemēm.

Bez šaubām, mūsu saimnieciskai un rūpnieci-
skai dzīvei jārēķinās ar visādiem starptautiskiem
apstākļiem, Bez šaubām, mums arī pazīstamas saim-
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nieciskas grūtības, kuru cēloņi meklējami vispasau-
les financialas un rūpnieciskās krizēs, kas velk līdz
arī citas zemes. Bet Latvijā mēs redzam; sistemā-
tisku bankrotēšanu un maksāšanas grūtības — tai-
sni veikalos, zināmu aprindu veikalos.'Tagadējam
finanču ministra vietas izpildītājam gan vajadzētu
zināt, ka šīs grūtības nepieder pie .tām-,, kurām ir
kaut kādi vispārīgi vietējie- vai starptautiskie cē-
loņi, bet šīm grūtībām ir īpatnēji latviski cēlo-
ņi.

Latvijas zināmo aprindu pilsoņos ir stipra tiek-
sme iedzīvoties, pašiem kabatā ne santima neturot.
Tasir viens iedzīvošanās veids, kas pie mums ir
iestājies jau no Latvijas dibināšanas laikiem. Viena
daļa pilsoniskās intelligences ar stipri nesolīdiem
paņēmieniem grib tikt ātri bagāta ar valsts naudas
palīdzību. Mākslīgi tiek veicināta veselas -rindas
dažādu saimniecisku organizāciju nodibināšanās,
kas nesprauž sev ražošanas spēku attīstīšanas mēr-
ķus, kas savu darbību nepamato nopietni, bet kam
ir citi nolūki. Un tā mēs redzam veselu rindu tirdz-
niecisku organizāciju un dažādu banku mākslīgu
nodibināšanu, ar nolūku dabūt savā rīcībā valsts lī-
dzekļus.

Salīdzināsim Latvijas tagadējo banku skaitu ar
to skaitu, kāds bija priekš kara. Priekš kara Lat-
vijā darbojās 3—4 komercbankas, un šīs bankas ap-
kalpoja Latvijas toreizējās lielās financiālāš vaja-
dzības, kad vienā pašā Rīgā vienā gadā ražoja vēr-
tības par 300 miljoniem zelta rubļu, kad Rīgā noti-
ka plaša tirdzniecības apgrozība, apkalpojot pla-
šus Austrumeiropas novadus. Cik mums tagad ir
banku? To skaits tagad sniedzas pāri par 20..Kādas
tautsaimnieciskas funkcijas un kādi tautsaimnieci-
ski uzdevumi ir šīm bankām? Lielais vairums šo
banku nes vienīgi to direktoriem, galveniem nodi-
binātājiem un arī to fiktīviem direktoriem un fiktī-
viem akcionāriem lielu peļņu uz valsts rēķina.
(Starpsaucieni: «Pareizi, pareizi!») Un vienai da-
ļai šo jauno pēc kara dibināto banku akciju kapi-
tāli ir pa daļai fiktīvi. Finanču ministris nav pietie-
koši parūpējies izkontrolēt šo akciju banku portfe-
ļus, vai tanīs neatgrdāS dažādi draudzības vekseļi,
nevis reālas vērtības.

Tāpat pēc kara ir nodibināta vesela rinda tirdz-
niecības kompāniju, gan lai tirgotos ar mākslīgiem
mēsliem un liniem, gan eksportam un importam,
galvenā kārtā importam. Ir nodibināta vesela: rinda
uzpūstu organizāciju, kuru akciju kapitāli ir lielā
mērā fiktīvi. Vienu laiku bija vērojams īsts tautisku
saimniecisku organizāciju dibināšanas drudzis. No
priekškara laikiem Latvijā pastāvēja divas tirdznie-
ciskas, pa daļai kooperatīva rakstura organizācijas,
kas apkalpoja lauksaimnieku vajadzības: preču im-
portu, mākslīgo mēslu un mašīnu iegādāšanu. Tās
ir «Konsums» un «Lauksaimnieku ekonomiskā sa-
biedrība». Tām bija zināma prakse. Bet tām bla-
kus nodibinājās kā konkurents ar skaļu vārdu —
un, kā vispār Latvijā parasts, zem tautiskas mar-
kas — Latvijas atjaunošanas sabiedrība «Lats».
Kādas jaunas tautsaimnieciskas funkcijas šī jaunā
saimnieciskā organizācija varēja izpildīt blakus
«Konsumam» un «Ekonomiskai sabiedrībai»? Itin
nekādas jaunas funkcijas, itin nekādus speciālus
Latvijas tautsaimniecības uzdevumus. Vienīgais
uzdevums šai organizācijai — konkurēt ar 2 ie-
priekšējām organizācijām un galvenais mērķis —
ar Latvijas valsts naudu ātrā veidā kļūt pie bagātī-
bas. Šai organizācijai, cik es esmu dzirdējis, ak-
ciju kapitāla ir 500.000, latu, bet viņas apgrozības

nauda un kredīti Latvijas bankā sniedzas pāri par
1.000.000 latu un dažreiz pat pāri par 2.000.000 latu.
Tā ir galīgi neveselīga un galīgi nejēdzīga finanču
politika, kas šādu organizāciju ir sekmējusi un at-
balstījusi. ;Pie tam vēl jāsaka, ka šīs organizācijas
akciju kapitāls ir pa daļai fiktīvs, kas sastāv no
draudzības vekseļiem. Šī organizācija, kurai, man
jāsaka, ir plika kabata, saņem valsts naudu milzī-
gos apmēros noLatvijas bankas un rīkojas ar valsts

.kapitāliem lielā masštābā. Bet viņas darbība ir ne-
. veselīga, jo viņa ir dibināta uz smiltīm. Latvijas
banka šai organizācijai piešķir milzīgus kredītus, tā-
pēc, ka Latvijas bankas padomē ir liela aizmugure
šai organizācijai, kurai nav savas .naudas, bet ku-
ras mērķis ir — ātra iedzīvošanās un liela peļņa.
Latvijas bankas padomē šai organizācijai ir finan-
ciālā un politiska aizmugure. Latvijas bankas pado-
mē sēž šo organizāciju līdzakcionāri, viņu līdzbiedri,
viņu rīkotāji. Ņemsim to pašu gadījumu ar «Latu».
«Lata»,galvenie akcionāri nesen vel ir bijuši un ir
arī tagad tādi kungi, kā mūsu tagadējais godāja-
mais, zemkopības ministris Alberinga kungs un La-
tvijas bankas padomes loceklis Klīves kungs. , Ja
šāda organizācija dibināta uz smiltīm, bez saviem
kapitāliem, tad, saprotams, ka viņas akcionāri, kas
sēž Latvijas bankas padomē un dala neaprobežotus
,valsts. kredītus, piespriež arī «Latam» nenormālus
kredītus, nerēķinoties ar šīs organizācijas saimnie-
ciskām spējām, nerēķinoties ar šīs organizācijas fi-
nanciālo stāvokli.

Tagadējā pēckara tautiskā buržuāzija nav
priekškara buržuāzija. Priekškara_ latviešu buržu-
āzijai vajadzēja savu naudu zināma merakrat, to
nevarēja ar vienu roku, vienā apgrieziena paņemt
no valsts kases, lētu un viegli pieejamu kredītu vei-

' dā. Tagadējie tautiskie uzņēmumi saņem Ietu un
viegli pieejamu valsts kreditu. Un šinīs tautiskās
saimnieciskās organizācijās sēž direktors aiz direk-
tora. Visiem šiem direktoru kungiem vienam par
otru lielāka alga. Šo uzņēmumu direktoru algas ir
pat lielākas par ministru algām. Visi šie kungi taga-

' dejā pēckara laikā grib ātri tikt bagāti, bet praktiski
neprot šīs organizācijas izkopt, izveidot. Viņinav
praktiski ieinteresēti rūpēties par šo_ organizāciju
uzplaukšanu, izveidošanu, kredita spējam un attī-
stību. Tā' ir valsts nauda, ar kuru viņi rīkojas. Ja
bankrotēs — bankrotēs, mēģinās kaut ka segties.
Ja noies dibenā, pēc dažiem gadiem dibinās atkal
citu organizāciju un sāks to pašu spēli no jauna.

Mēs redzam, ka paši pamati ir pilnīgi neveselī-
gi, ka šo organizāciju dibināšanas veidi ir galīgi sli-
mi, galīgi nepieļaujami, galīgi nejēdzīgi no Latvijas
financiālā un tautsaimniecības viedokļa. Tāpēc arī
nav ko brīnēties, ka šādos galīgi neveselīgos apstā-
kļos un pilnīgi nenormālos veidos nodibinātas orga-
nizācijas nevar plaukt, zelt un attīstīties. Tās ir
pārvērtušās par smagu nastu Latvijas financem un
Latvijas bankai un nevis par mūsu tautsaimniecības
veicinātājām, attīstītājām, par uz priekšu virzošu
un dzenošu faktoru. Godātais finanču ministra vie-
tas izpildītāja kungs, par šo Jūsu diagnozi šoorga-
nizāciju sabrukšanā mēs esam spiesti, diemžēl, sti-
pri izšķirties.. Jūs šai diagnozei pieejat klāt, vai nu
apzinīgi, vai arī neapzinīgi, vai arī zemapziņas vadī-
ti, kā zemnieku savienības partijas loceklis, kuras
vidū atrodas šie spīdošie Latvijas finanču gremdē-
tāji un nevis Latvijas tautsaimniecības veicinātāji
un attīstītāji.

Pāriesim tagad no šīs diagnozes par slimības
izcelšanos pie šīs:slimības tuvākas raksturošanas.
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Jāsaka, ka ne tik vien vieglprātība, nemākulība un
dziņa viegli iedzīvoties uz valsts rēķina ir šīs slimī-
bas galvenās pazīmes. Jāaizrāda, ka šīs organizā-
cijas ar savām operācijām ļoti bieži pieiet tuvu
1903. gada sodu likumiem. Mūsu sodu likumos var-
būt nav tik radikālu pantu ( kā dažā labā Vakarei-
ropas kapitālistiskā valstī, kā piemēram Anglijā un

»
citur, kur par noziedzībām bankas lietās, par valsts
naudas izputināšanu, savu klientu naudas izputinā-
šanu, draud ļoti bargs kriminālsods un atbildība.
Nupat šinīs dienās Anglijā bija nobankrotējusi kāda
banka, kur bija spēlējusi zināmu lomu pa da-
ļai vieglprātība, pa daļai ļaunprātība. Bankas
direktoru notiesāja uz 14 gadiem cietumā.
(Sauciens pa kreisi: «Tā vairs nav demo-
krātija. ») Mani kungi, par vienu otru no šīm
saimnieciskām organizācijām mēs jau tagad dzir-
dam lietojam tādus terminus kā «nesegtie čeki», kā
«ieķīlāto preču izpārdošana pa daļai» jeb «likvidē-
šana». Cienījamie kungi, arī mūsu tagadējie sodu
likumi atzīst šīs divas parādības par sodāmām. Mēs
Latvijā pēckara gados, sevišķi pēdējos 4—5 gados
esam pieraduši pie termina «nesegti čeki». Mūsu sa-
biedrība to pastāvīgi atkārto un liekas, ka tā ir nor-
māla saimnieciska parādība, līdzīga tādām parādī-
bām, kā vekseļiem, tratām un citiem tautsaimniecī-
bas operāciju paņēmieniem un līdzekļiem. Šādām
parādībām — un it sevišķi iekšlietu ministra kun-
gam, kurš tagad izpilda finanču ministra vietu —
būtu jāseko ne tikai no financiālā, bet arī no nozie-
gumu apkarošanas viedokļa. Vai šādi soļi nav spe-
rami arī pret šīm divām saimnieciskām' organizāci-
jām, kuras savu saimniecisko grūtību likvidēšanā
ari esot lietojušas tādus paņēmienus, kā nesegtus
čekus un ieķīlāto vērtību tālākpārdošanu. Cienīja-
mie kungi, es dzirdu no starpsauciena — ja nemal-
dos, Latvijas bankas padomes priekšsēdētāja kunga,
— ka tas esot noticis.

Šī parādība iegūst ļoti svarīgu raksturu. Ar
tamlīdzīgu saimniekošanu, ar tamlīdzīgām saimnie-
ciskām organizācijām, kas lieto nesegtus čekus un
izpārdo ieķīlātās preces, jūs vairāk graujat Latvijas
tautsaimniecības pamatus un Latvijas valsts ārējā
kredita pamatus nekā tā 6-vīru kommūnistu frakcija
Saeimā. Viņa ar savām valodām un vārdiem ne-
grauj Latviju tā, kā jūs 16 zemnieku savienības
kungi, segdami, sekmēdami un veicinādami visu šo
korruptīvo veikalu saimniekošanu Latvijas valstī.

(

(Sauciens galējā kreisā spārnā: «Un tāpēc Cielēnu
celt par finanču ministri!») .

Kungi, mēs nevaram pārāk nopietni un pārāk
dziļi novērtēt šo slimību. Iekams šīs slimības dīgļi
nebūs galīgi izravēti un izskausti no mūsu tautsaim-
niecības — par cik valsts ar savu kreditpolītiku, ar
savu vadošo roku financiālās dzīves sekmēšanā un
virzīšanā var rīkoties —, mēs netiksim pie tautsaim-

»
nieciskās dzīves atveseļošanās un ievirzīšanas nor-
mālā gultnē. Tik ilgi arī pārējie tautsaimnieciskie
uzņēmumi, kas dibinās uz reālām vērtībām un sa-
pratīgu organizēšanu nevar dabūt plašākus saim-
nieciskus kredītus. Ārpasaulē krīt ēna no tām lie-
lām saimnieciskām organizācijām,kas mitinās v a 1-
dības siltās krūts paspārnē. Valdošo
aprindu attiecības rāda, ka valdība skatās uz tādām
parādībām ar glāstošu un attaisnojošu roku. Tas
kompromitē mūsu valsti ne tikai saimnieciskā, bet
arī politiskā ziņā, tas kompromitē viņu ne tikai uz
iekšieni, bet ari uz ārieni. Tās nav tādas lietas, ko
var noklusēt. Ir dzirdēts sakām, ka sociāldemokrātu
frakcija, kārdama šīs lietas pie lielā zvana, traucējot
kreditu dabūšanu pārējiem, veselīgiem uzņēmu-

miem. Viens otrs cits uzņēmums nenākšot grūtībās
un palielināšoties bezdarbs. Ārzemju konsulāti ir
ļoti labi informēti par katru saimniecisko organizā-
ciju, par katru saimniecisko uzņēmumu. Viņi zin,
kādi reāli apstākļi ir vienā uzņēmumā un kādi otrā.
Protams, ka tās aprindas, kas atrodas tālāk no La-
tvijas, taisa no šādiem atsevišķiem bankrotiem slē-
dzienu par visu zemi. Bet šīs parādības pašas par
sevi runā tik atklātu valodu, ka glābt viņas un lik-
vidēt ar jaunu valsts kreditu izsniegšanu ir pilnīgi
neiespējami. Pie šo organizāciju glābšanas nevar
pieiet no praktiskā viedokļa klāt tā, kā dažos gadī-
jumos valsts banka pieiet pie dažu uzņēmumu glāb-
šanas, kad tie vispārīgu apstākļu, starptautiskās kon-
junktūras dēļ nonāk saimnieciskās grūtības. Tad,
lai nesatricinātu visu saimniecisko dzīvi, lai nepa-
darītu lielāku bezdarbu un lai neierautu lielāku kre-
ditoru rindu saimnieciskā bankrotā, ir pieļaujams,
ka Latvijas valsts banka nāk ar palīdzīgu roku, lai
dotu iespēju grūtības nokārtot un lai ļautu sarežģī-
jumus likvidēt, pagarinot kreditu nomaksas termi-
nus. Šinī gadījumā mēs absolūti nevaram pieļaut,
ka mūsu Latvijas banka un vispār mūsu valsts iestā-
des šeit spertu kādus glābšanas soļus pretim «La-
tam» un «Uniona bankai». — Šīs organizācijas nav
iekļuvušas grūtībās no viņām neatkarīgu cēloņu dēļ;
šeit parādās sistemātiska slimība. Šīs slimības
dīglis šinīs organizācijās bija jau tad, kad tās dzima.
Viņas bija slimas ar rachītu un nesa sevī tuberkulo-
zes baciļus jautad, kad bija tikai vēl viņu dzimšanas
moments. Tāpēc mēs nevaram viņas tagad vairs
izdziedināt. Tās ir jāizoperē. Te jāļauj viņām _ iet
savu dabīgo gaitu uz nomiršanu, kaut arī te zināma
mērā valstij tad būs jācieš zaudējumi. Šī operā-
cija jāizdara apzināti, saprotot, ka sarežģījumi tikai
palielināsies, ja piešķirs jaunus kreditus arvien tā-
lāk. Tāpēc nevajaga piešķirt vēl lielākus Latvijas
bankas kreditus, jo ar to grūtības nenovērsīs. Ar
jauniem kredītiem valsts cietīs vēl lielākus zaudē-
jumus.

Šī slimība nav arī jauna. Šo parādību mēs re-
dzam veselā rindā radniecīgu organizāciju. Lai ti-
kai atminamies «Linu centrāli» un tās daudzās lī-
dzīgās organizācijas.

Ar to es savu īso runu gribu beigt. Par prak-
tiskiem soļiem no tautsaimnieciskā viedokļa vēl ru-
nās plašāk manas frakcijas citi biedri. Šo slimību
apkarošanai nevarēs spert nekādus soļus arī tagadē-
jais finanču ministra vietas izpildītājs, kaut tas būtu
tik stiprs, kā iekšlietu ministris savā rīcībā. Še
neko nevarēs līdzēt arī visa jūsu zemnieku frakcija.
Še varēs līdzēt tikai jaunu politisku apstākļu radī-
šana Latvijā. Līdzēt varēs tikai tad, kad šo politi-
sko krūti, šo zemnieku savienības un pārējo politisko
partiju krūti atraus nost no Latvijas valsts vadības,
no Latvijas valsts valdības, no Latvijas valsts kases
un no Latvijas bankas padomes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputā-
tam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Te Cielēna kungs no sociāldemokrātu frakcijas sa-
cīja, ka viņš uzstādīšot korrupcijas diagnozi, bet
man jāsaka, ka viņa uzstādītā diagnoze bija ļoti pa-
virša. Man bija tāds iespaids, ka viņš gribēja slēpt
Latvijas strādniekiem, Latvijas darba ļaudīm šīs
korrupcijas patiesās un dziļākās saknes — t. i. kor-
rupcijas sakaru ar kapitālistisko iekārtu.

Pēc Cielēna kunga attēlojuma liekas, ka šī pa-
rādība ir tikai lokāla, kas grupējas ap vienu politisku
grupu, ap latviešu intelligences vienas daļas tieks-
mēm iedzīvoties; ja nāktu pie stūres krejsā valdība,
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ja noteikšana būtu sociāldemokrātiem, tad šīs kor-
rupcijas parādības izzustu. Bet strādnieku ideologi
nevar skatīties uz korrupciju tik pavirši un tik pa-
virši izskaidrot to, jo korrupcija ir neatdalāmi sai-
stīta arjcapitalismu. Korrupcija ir viens no kapitā-
luuzkrašanas veidiem, viens no strādnieku eksplu-
atēšanas veidiem. Tāpat kā strādniekus izsūc fa-
brikasun atsevišķos uzņēmumos, tos izsūc kapitā-
listiska valsts ar nodokļiem, muitām u. t. t. No šīs
valsts kases tad buržuāzijas grupām caur saviem
saimnieciski-polītiskiem veikaliem rodas iespēja
pārpumpēt darba ļaudīm izsūktos kapitālus savās
kabatasTa tad te ir darīšana ar kapitālu uzkrāša-
nas parādību. Latvijas buržuāzija no zemnieku sa-
vienības, berģistu un citām aprindām ir lielā mērā
lietojusi šo ekspluatēšanas paņēmienu, pārpumpējot
tāda veidā desmitiem miljonu latu savās kabatās.
Tas ir korrupcijas dziļākās saknes, kas rāda, ka kor-
rupcija ir saistīta ar kapitālistisko sistēmu, un visi
tie, kas stāv uz šis sistēmas pamatiem, aizstāvēdami
kapitālu uzkrāšanu, kas saistīti ar kapitālismu, visi
tie stāv uz šīs korrupcijas platformas, uz korrupci-
jas bāzes.

Bet mēs zinām un nupat dzirdējām, ka Cielēns
dzied slavas dziesmas Latvijas rūpniekiem, ka esot
arī godīgi kapitālisti, kas attīstot savas nozares un
veikalus, un viņu attīstība ejot milzu soļiem uz
priekšu. Cielēna kungs stādīja šos ekspluatātorus
par piemēru korruptīvai ekspluatācijai. Skaidrs,
ka jūs, sociāldemokrātu kungi, šeit nostājaties uz
kapitālisma viedokļa. Jūs atzīstat «godīgu» eksplu-
atāciju; to jūs atzīstat, bet tikai izliekaties nosodām
atklātu laupīšanu. Bet jūs stāvat uz kapitālisma bā-
zes. Ja jūs uzbrūkat zemnieku savienības politi-
skiem veikaliem, bet nerādāt šo parādību dziļākos
cēloņus, tad tas nozīmē, ka jūs aizmaskojat šos dzi-
ļākos

^
cēloņus un līdz ar to sekmējat korrupciju.

Stāvēdami uz kapitālisma platformas, dabīgi jūs
stāvat arī uz korrupcijas platformas.

Ja paskatāmies, kā jautājumsstāv praktiski, tad
redzam, ka sociāldemokrāti ir iesaistījušies kapitā-
listiskās valsts finanču aparātā. Latvijas bankas
padomes priekšsēdētājs ir sociāldemokrātu partijas
biedrs Jūlijs Celms. Kreisai valdībai aizejot, Hipo-
tēku bankā tika iecelts par direktoru sociāldemo-
krātu partijas biedrs Bīlmanis; tāpat Zemes bankā.
Tā tad sociāldemokrāti it kā neatrazdamies politi-
skā koalīcijā ar labo spārnu un zemnieku savienību,
ir tomēr ciešā saimnieciskā koalīcijā ar to. Sociāl-
demokrāti sadarbojas šais financiālās iestādēs, šai
valsts financiālā aparātā ar buržuāziju, un, protams,
visas summas, kas izsniegtas no Latvijas bankas
šiem korruptīviem veikaliem, šiem zemnieku savie-
nības veikaliem, ir izsniegtas ar viņu partijas biedru
ziņu.

Ja nu šīs summas ir izsniegtas ar jūsu partijas
biedru ziņu, tad objektīvi ir tā, ka jūs sedzat šīs kor-
ruptās operācijas, jo jūs taču neesat atsaukusi savus
partijas biedrus ne no Latvijas bankas, ne arī no
citām bankām. Tur viņi joprojām sēž un joprojām
darbojas, bet jūs no šīs katedras tikai izliekaties, ka
jums nekas nav zināms. Patiesību sakot, jums va-
jadzēja šos jautājumus direkti adresēt saviem parti-
jas biedriem, piemēram Latvijas bankas padomes
priekšsēdētājam Jūlijam Celmam, un nokārtot šā-
dus jautājumus, tā sakot, mājas kārtībā. Bet jums
šis jautājumsir politiskas aģitācijas jautājums, jums
vajadzīgs darba ļaužu priekša aizmiglot, aizsegt
stāvokli, ka jūs arī esat visā šaī korruptīvā aparāta
aktīvi līdzdalībnieki — to jumsvajadzīgs aizmaskot.

Otrkārt Latvijas kapitālistiskā valstī ir tāda ie-
stāde kā Valsts kontrole, par kuru jūs tā cīnījāties
un palikāt gandrīz bāli, kad strādnieku un zemnieku
frakcija nebalsoja par jūsu kandidātu, jo tas taču
varot virzīt valsts politiku strādnieku šķirai vēlamā
virzienā. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka
Valsts kontrole ir izvērtusies par tādu orgānu, kas
sedz visas šīs korruptīvās operācijas. Skaidrs, ja jūs
darbojaties līdzi valsts financiālā aparātā, kas sekmē
korrupciju un dod pabalstus korruptīvām organizā-
cijām, tad par visiem tiem darba laužu grašiem, kas
aizgājuši šādus ceļus, polītiski atbildīgi esat ari jūs.

Jūs, varbūt, sacīsit: jums jāpatur zināmi valsts
posteņi, lai iespaidotu politisko dzīvi, bet ka jūs tieši
neesat saistīti ar šiem netīriem veikaliem, ar šiem
bankrotiem uzņēmumiem. Mēs taču redzam pretē-
ju parādību.

Mēs redzam, ka pilsoniskā valsts uzpērk jūs ne
tikai kā banku direktorus, ne tikai kā valsts finanču
politikas atbildīgos darbiniekus, bet mēs redzam, ka
pat jūsu politisko presi uzpērk tieši šie korruptīvie
veikali. Spārnotais izteiciens par nabas saiti, ko
palaida Bastjāņa kungs, ļoti lielā mērā zīmējas uz
jums pašiem, jo tieši starp jūsu partiju un zemnieku
savienības veikaliem šī nabas saite ir acīm saska-
tāma. Un tas ir redzams jūsu presē, jūsu partijas
centrālorgana «Sociāldemokrāta» sludinājumu daļā.
Tur laiku pa laikam parādās raksturīgi sludinājumi.
Kaut gan priekšpusē jūs metat zibeņus pret korrup-
tīviem veikaliem, tēlojat Latvijas saimnieciskās dzī-
ves tīrītājus bruņiniekus, kuri apkarojot korrupcijas
un ieraušanas pūķi, bet šī paša laikraksta pēdējā la-
paspusē drukājat šo pašu skandaliozo organizāciju
sludinājumus. Mēs redzam tur lielus A'S «Lata»
sludinājumus, kurus, man šķiet, jūs gan neievietojat
savā laikrakstā zemnieku savienības skaisto acu
dēļ, bet uzpirkti ar šiem sludinājumiem, jo ar šo
sludinājumu palīdzību jūsu preses fondā ieplūst des-
mitiem tūkstošu latu. Tas nav vienīgais tāds sludi-
nājums, «Sociāldemokrātā» ir vēl pikantāki sludinā-
jumi par šo. Bet kuriozākais ir tas, ka šie korrup-
tīvie veikali ar jūsu preses palīdzību novēl jūsu par-
tijas biedriem un jūsu laikraksta lasītājiem «daudz
laimes Jaunā gadā». Daudz laimes Jaunā gadā
jums novēl AfS. «Lats» un Uniona banka. Daudz
laimes Jaunāgadā ar visām korrupcijām un ierau-
šanām! Tāpēc es varu no šīs katedras teikt, ka jūs
esat šo korruptīvo veikalu tiešie morāliskie un po-
litiskie līdzdalībnieki. Ir vēl līdzīgas jaukas lietas.
Piemēram citā numurā A/S. «Lats» novēl «Sociālde-
mokrāta» lasītājiem un partijas biedriem «priecīgus
Ziemassvētkus!» Tādi ir tie apstākļi ar pašu sociāl-
demokrātu partiju, kura Cielēna personā tik krasi
izlikās uzstājamies pret visiem korruptīviem veika-
liem. Es šaubos, vai būtu notikusi kāda nelaime,
vai ari šie sludinājumi būtu ievietoti jūsu preses or-
gānā aiz redakcijas zēna kļūdas. Es gan domāju,
ka nebūs notikusi nekāda pārskatīšanās, bet tas viss
noticis ar jūsu partijas centrālkomitejas ziņu un tā-
pēc, ka šo korruptīvo veikalu nauda ir stiprinājusi
jūsu preses fonda ķēdi. Ja jūs «Sociāldemokrātā»
pilnīgi pareizi rakstāt,, ka no šiem veikaliem, no
«Lata» un Rīgas Uniona bankas esot barojusies po-
litiskā ziņā zemnieku savienība, tad man jāpapildi-
na, ka ne tik vien zemnieku savienības jorkšīri tur
barojušies, bet arī rozā sivēntiņš «Sociāldemo-
krāts» ir barojies pie šīs pašas netīrās siles.

Ja nu mums ir tādi lietišķi pierādījumi par šiem
konkrētiem uzņēmumiem — «Latu» un Rīgas Unio-
na banku (sauciens pa kreisi: «Tas ļoti asprātīgi!?»)
— nevar neko darīt, jūs arī neesat bijuši asprātīgi,
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ievietodami tādus sludinājumus —, tad mums ir pil-
nīgs pamats uzstādīt sociāldemokrātu partijai da-
žus jautājumus par citiem dažādiem veikaliem un
uzņēmumiem. Piemēram pagājušā gada notika ļoti
interesants gadījums (./ Eommers no vietas: «Ell-
as, vai dzirdiet?»), kad Rīgas-Rūjienas dzelzceļa
būve tika izdota nelaiķim inženierim Razumam bez
kādiem torgiem, vienkārši uz kādas aizkulišu vieno-
šanās pamata. Mēs zinām, ka tur valsts stipri lielā
mērā pārmaksāja, pārmaksāja diezgan lielas sum-
mas. Varbūt tas tika motivēts tā, ka tur varot no-
darbināt bezdarbniekus un tāpēc šo dzelzceļa būvi
vajagot ātrāk izdot, bet ļoti dīvainā kārtā daudzreiz
šī inženiera Razuma kantorī bezdarbnieki redzējuši
nākam arī Rudevica kungu un Veckalna kungu. Un
tad vēl, jato ved sakarā ar tādu lietu, ka šī nelaiķa
Razuma operācijas notikušas caur Uniona banku,
ka turpat bijušas ieķīlātas viņa mašinas, tad mums
dabīgi var rasties jautājums, vai arī sociāldemokrā-
tiem šinī veikalā un šinī pasākumā nav bijusi roka
spēlē. Tāds jautājums rodas kā šo korruptīvo sludi-
nājumu sekas, un būtu ļoti patīkami dzirdēt no soci-
āldemokrātiem atbildi.

Tālāk Cielēna kungs te, uzstādot savu diagnozi,
ļoti skaisti runāja, ka vajagot šos slimīgos uzņē-
mumus izoperēt. — Mēs pilnīgi piekrītam, ka tos
vajaga izoperēt; bet tikai Cielēna kungs gribēja
kultivēt tādas illūzijas, ka ja šos slimīgos veikalus
izoperēs — te blakus minot gan jāaizrāda, ka jums
samazināsies sludinājumu ienākumi un preses ķē-
des fonds —, ka tad viss jaubūs labi. Bet lieta nav
tik vienkārša. Te jautājums negrozās vis tikai at-
sevišķo korruptīvo veikalu iznīcināšanas plāksnē,
bet gan ap to, ka korrupciju, ar kuru nodarbojas bur-
žuāzija un kurā arī jūs esat aktīvi piedalījušies strā-
dājot valsts naudas aparātā, ka šo noziedzīgo darba
ļaužu līdzekļu šķiešanu varēs iznīcināt tikai iznīci-
not pašu šo kapitālistisko sistēmu.

Tāds rādās darba ļaudīm jautājumspar korrup-
cijas iznīcināšanu. Visi tie līdzekļi, ko taisa Uniona
banka, un visādi «Lati» ar jūsu palīdzību un jūsu
līdzdalību, ir izsūkti no darba ļaudīm. Tie izputina
Latvijas darba ļaužu grašus. Tam ir politisks sa-
kars ar tām parādībām, kas saistās ar visu mūsu po-
litisko un saimniecisko dzīvi. Buržuāzijas korrup-
tīvā valdība ir tā, kas atņem strādniekiem daļu no
slimo kasu piemaksām; korruptīvā buržuāzija ir tā,
kas izmanto strādniekus, samazinot algas, pat neiz-
maksājot algas, kas taisās uzlikt strādniekiem jau-
nus nodokļus, kas domā par muitas paaugstināšanu,
lai valsts kasē jaunām straumēm plūstu līdzekļi, lai
būtu atkal ko izputināt, lai būtu avots, no kā Latvi-
jas buržuāzijai uzkrāt vēl lielākus kapitālus. Tāpēc
strādnieki nevar ļaut sevi piemānīt. Strādnieku acīm
ir jābūt pilnīgi vaļā un jāredz ne tik vien atsevišķi
korrupcijas veikali, bet jāved tie sakarā ar buržuā-
zijas un sociāldemokrātu saimnieciskās politikas un
tagadējās sabiedriskās sistēmas līnijām. Tāpat arī
jānovērtē sociāldemokrāti, kas visos šajos korrupci-
jas skandālos sāk spēlēt arvien skandaliozāku lo-
mu.

Ja sociāldemokrāti te nostādīja jautājumu tā,
ka šādi notikumi, šādi korruptīvi skandāli var no-
tikt tikai pastāvot labai, buržujiskai valdībai un ka
kreisā valdība visus šādus nesolīdus paņēmienus
un korrupciju iznīdēšot, tad mums par to nav abso-
lūti nekādu illūziju. Mēs jau piedzīvojām Skuje-
nieka-Baštjāņa kreiso valdību, kad sociāldemokrāti
gājavaldībā ar lozungu apkarot korrupciju, bet re-
dzējām, ka pie šīs korrupcijas apkarošanas sociāl-
demokrāti stājās nevis ar visu krūti, kā viņi to bija

reklamējuši, neizrāva korrupciju ar visam saknēm,
bet tikai apgrieza korrupcijas ušņai_ dažas lapas, lai
vēlāk tā atkal varētu uzzelt un lai vēlāk atkal sociāl-
demokrātiem būtu aktīvs vēlēšanu lozungs nākošās
Saeimas vēlēšanās. Kreisās valdības laikā redzē-
jām turpretī pavisam citu interesantu un raksturīgu
ainu. Mēs redzējām, ka kreisās valdības darbība
nevis centās iznīdēt aktīviem soļiem' šīs kapitālisma
saimnieciskās dzīves parādības, bet gan glābt 1926.
gadā bankrota stāvoklī nonākušos zemnieku savie-
nības veikalus. Mēs redzējām, ka kreisās valdības
laikā sociāldemokrāti nespēra visussoļus, lai iznī-
dētu reiz par visām reizēm to operējamo vietu, to
saimnieciskās vēža slimības vietu — pēc Cielēna iz-
teiciena, — bet kreisā valdība tikai nopūderēja no
virsus šo korrupcijas vēža vietu un atstāja iespēju
«slimībai» izplatīties tālāk.

Tāpēc mums nevar būt nekādu illūziju par to,
ka sociāldemokrāti vispār spētu apkarot korrupciju
un ka viņi nopietni gribētu to apkarot. Viņi paši
līdz ausīm ir iestiguši šinī korrupcijas purvā, tik tā-
lu ir iestigusi viņu partijas prese, viss sociāldemo-
krātu partijas, aparāts, ka viņi pilnā mērā paši ir
kļuvuši par vienu no korrupcijas sastāvdaļām.

Strādniecības lozungs var būt tikai: atkratīties
no šīs korrupcijas iekārtas un atkratīties arī no so-
ciāldemokrātiem. Ja strādniecības aktīvs lozungs
ir: nost ar kapitālistisko sistēmu! — kas ir tā zeme,
uz kuras aug visas šīs korruptīvās parādības, tad
reizē ar šo saucienu — nost ar kapitālistisko ie-
kārtu! — mums ir jāsauc:nost ar sociāldemokrātiju,
kas stāv uz šīs buržujiskās iekārtas un tā tad arī
korrupcijas pamatiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Cienījamie
tautas vietnieki! Nebija domājams, ka pēc finanču
ministra vietas izpildītāja Laimiņa kunga runas, ku-
ra stāvoklis uz šīs katedras bija ārkārtīgi neveikls,
jo viņam bija jāatbild uz jautājumu; kurā ieintere-
sēti viņa partijas biedri vistiešākā kārtā, nebija do-
mājams, ka šinī namā strādnieku un zemnieku frak-
cijā Jankus personā radīsies viskarstākie šīs «šmu-
ces» aizstāvji. (Starpsaucieni.) Tomēr tas notika.
Mēs redzējām, ka šis spārns uzņēmās to lomu, ko
neuzdrošinājās uzņemties labā spārna vīri, kas šinī
jautājumā ir iejaukti. Viņi sēdēja ar nolaistām gal-
vām. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu pār-
traukt pastāvīgos starpsaucienus un ievērot, lai tie
būtu vienbalsīgi, lai stenografi varētu konstatēt arī
starpsaucienu autorus.

V. Bastjānis (turpina): Bet jūs, strādnieku un
zemnieku frakcija, uzņematies mora lomu — aiz-
sargāt šos «šmucīgos» veikalus. —

Pieiesim arī tiem argumentiem, par ku;iem jūs
runājāt.

Jankus kunga un līdz ar to jūsu frakcijas argu-
mentācija bija tā, ka korrupcija esot kapitālistiskās
iekārtas piederums un veids. (Sauciens no vietas:
«Sastāvdaļa!») Nu labi, sastāvdaļa! Bet ja nu kor-
rupcija ir kapitālistiskās iekārtas sastāvdaļa un
veids, kas tad notiek šobrīd kommūnis'tiskajā Krievi-
jā? Vai tur tiek veicināta kapitālistiskā saimnie-
cība? Taču nē! Bet ko nozīmē korrupcija un afē-
ras Krievijā uz/ visas līnijas, kaut arī jūs sakāt, ka
par to tur liekot pie sienas? Tomēr tas nozīmē, ka
korrupcijatur plaukst, ir Padomju Krievijas ievēro-
jama sastāvdaļa. (Starpsauciens.) — Absurds! —
Jūsu_ argumentācija ir aplama. Padomju Krievija
pastāv no 1918. gada, tā tad eksistē jau 12 gadu, un
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tomēr tas_korrupcijas lapiņas, par kurām jūs runā-
jat, tur vel nav nobraucītas, bet zied krāšņi. Tasjau pierada, ka korrupcija nav tikai kapitālistiskas
valsts sastāvdaļa. Paskataities tikai savas meda-
ļas otru pusi, un tad jus nevarēsit nākt un teikt, kakorrupcija ir tikai kapitālistiskās valsts sastāvdaļa.

- Ja jus to darīsit, tad ar to jūs pierādīsit, ka stāvat
uz nepareiza viedokļa, jo Krievijā korrupcija vēl
šodien zeļplašos apmēros, kaut arī par šiemkorrup-
tīviem veikaliem liek pie sienas daudz ļaužu. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēlreiz lūdzu pār-
traukt pastāvīgos starpsaucienus. Jūs varat pieteik-
ties pie vārda, jo debates vēl turpināsies.

V. Bastjānis (turpina): Tas ir vispirms no jūsu
teorētiska viedokļa. Otrkārt jūs, kungi, nākat un
sakāt, ka Latvijas apstākļos korrupcijas veicināša-
na neesot meklējama nekur citur kā pie sociāldemo-
krātiem! un ja_ nebūtu Latvijā sociāldemokrātu, tad
nebūtu Latvija ari_korrupcijas, tad korrupcija būtu
izbeigusies, viss. būtu jauki, skaisti un kārtīgi. Šī
ir jūsu domu gājiena loģika.

Kur jūs redzat sociāldemokrātu grēkus šinī jau-
tājumā? _ Jūs, Jankus kungs, domājat, ka, parādot
«Sociāldemokrāta» sludinājumus no šīs vietas, esat

, pierādījuši sociāldemokrātu korrupciju visās šinīs
lietas. Es domāju, ka arī Jūs tikdaudz, no avīžu un
sludinājumu lietas saprotat un zināt, cik maksā viens
avīzes sludinājums. Un ja Jūs saskaitīsit visus «La-
ta»,_ vai Uniona bankas, vai kādu citu tirgotāju slu-
dinājumus, kas ievietoti «Sociāldemokrātā», tad Jūs
dabūsit ļoti mazu un niecīgu summiņu. Ir iespējams,
ka par šiem 2 veikalu sludinājumiem, «Sociāldemo-
krāta» kantoris ir saņēmis 100 latu. (O. Jankusstarp-
sauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Janku,
saucu Jus pie kartības!

V. Bastjānis (turpina): Tagad es jautāšu; vai
šim namā, vai, varbūt, ārpus šī nama ir kāds strād-
nieks, kurš varētu pielaist domu, ka par šiem 100
latiem sociāldemokrāti būtu aizstāvējuši korruptī-
vos veikalus? Man liekas, katrs saprot, ka tas nav
iespējams. Tāpēc ar šiem sludinājumiem jūs to ne-
varat pierādīt.

Tālāk jūs sakāt: Valsts kontrole esot sociālde-
mokrātu rokās — kāpēc tā neko nedarot? — Es
gribētu tekt, ka, varbūt, šinī jautājumā mūsu Valsis
kontrole pa daļai ir pelnījusi pārmetumus par to, ka
viņa, ieskatīdamās, ja ne visās, tad vismaz lielā da-
ļā no šīm lietām, nav materiālus publicējusi no šīs
katedras. Savā laikā es, runājot personīgi ar valsts
kontrolieri, viņam aizrādīju, ka būtu vēlams visas
šīs nebūšanas, kas valsts kontrolei kā pārraudzī-
bas iestādei redzamas, ne tik vien virzīt tālāk sa-
skaņā ar likuma burtu, piedzīšanā un iekasēšanā no
vainīgā tiesas ceļā, bet ka būtu vēlams apgaismot
stāvokli arī polītiski no šīs katedras. Man liekas, ka
to no Valsts kontroles varētu prasīt, lai gan pēc
likuma tas viņai nav jādara. Tāpēc es domāju, ka
mēs varētu runāt par to, lai turpmāk Valsts kontro-
le, gan Saeimas kommisijas, gan no šīs katedras
publicē datus un norādījumus par to, kas notiek mū-
su saimnieciskā dzīvē. Es personīgi domāju, ka tas
lielā mērā līdzētu un turpmāk novērstu tādus kor-
ruptīvus veikalus. Es saku, ka uzspiest Valsts kon-
trolei to nevar, jo pēc likuma viņa var to_ nedarīt,
bet korrupciijas apkarošanas dēļ tas būtu vēlams.

Tālāk Jankus kungs saka: jūs sēžat Latvijas
bankā, Celms ir Latvijas bankas priekšsēdētājs; Jus
sēžat arī citās bankās — tā tad jus taču strādājat
kopā ar korrupciju, esat ar to saimnieciska koalīcija.

L

KrSlumS Saeimas stenografiskS
birojs, Rlgl, Saeimas laukuma

— Tagad es varu jautāt jums pretim: bet jūs taču
sēžat šeit parlamentā (O. Jankus no vietas: «Tā
ir cita lieta!»), jūs esat arī finanču kommisijā, tā tad
arī jūs esat politiskā un saimnieciskā koalīcijā ar
buržuāziju, jo arī tā taču sēž šai namā. (O. Jan-
kus no vietas: «Te nav banka!») Jūs sakāt: te nav
banka. Tā arī ir jūsu vienīgā argumentācija. Man
jāsaka, ka finanču kommisijā ir vairāk kā banka, jo
tā izspriež visas finanču lietas. Jūs arī sēžat šai
kommisijā un taču ne tāpēc, lai sekmētu buržuāzijas
finanču politiku, bet aiz citiem nolūkiem. Redziet,
šai nolūkā arī sociāldemokrātu pārstāvji sēž Latvijas
bankā un citās bankās. (O. Jankusno vietas: «Kom-
misijā nav banka!») Kommisijā neesot banka. Jan-
kus kungs, sakait, vai Jūs neesat kandidējuši uz ban-
ku! Jums blakus sēž Laicens, un Jūs arī zināt to, ka
ir tāda banka, ko sauc Rīgas pilsētas diskonta banku.
Un, lūk, šai bankā Laicens kandidēja par direktoru,
bet netika tur iekšā. (Starpsaucieni un troksnis;
priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Laicena kungs,
varbūt, Jums tas briesmīgi nepatīk, ka es nosaucu
šo faktu. Rīgas pilsētas domē Jūs taču kandidējāt
uz Rīgas pilsētas diskonta bankas direktora amatu,
bet Jūs izgāza cauri. Tā tad arī Jūs esat gribējuši
būt par bankas direktoru un tā tad esat bijuši ar
mieru sēdēt bankā. Vai te nu ir kāda starpība starp
jums un sociāldemokrātiem? Starpība starp jumsun
mums ir tikai tā, ka mēs esam tikuši bankā, bet jūs
tur neesat tikuši iekšā. Varbūt, jūs kandidēsit tā-
lāk un arī tiksit iekšā. Mēs to neuzskatām par grē-
ku. (O. Jankus no vietas: «Diskonta bankā mēs
jums par labu atteicāmies no tās vietas!») Atteicā-
ties, kad tur netikāt iekšā!

Mēs uzskatām, ka šī piedalīšanās valsts un paš-
valdības iestādēs, ari bankās ir ne tikai pielaižama,
bet tā ir nepieciešama. Tā ir nepieciešama un va-
jadzīga tāpēc, lai arī strādnieku šķirai būtu zināms,
kas šinīs iestādēs notiek. Kaut arī sociāldemokrāti-
ja nevar tagadējā stāvoklī izšķirt jautājumus tā,kā vi-
ņa to vēlas,bet tomēr viņa ir klāt, zin un redz, kas tur
notiek; un par to, kas tur notiek, viņa var runāt kā
pilsētas tā citās pašvaldībās, var runāt arī parlamen-
tā. (Neviens cits, kā sociāldemokrātu frakcija un tas
pats korruptīvais, pēc jūsu domām, «Sociāldemo-
krāts» , kura sludinājumus jūs rādījāt, bija pirmais,
kas atklāja šīs netīrās lietas ar Uniona banku un
«Latu». (Sauciens pa kreisi: «Vienu stUndu agrāk,
kad tas jau bija! aizrijies ar tiem sludinājumiem!».)
Vai jūs domājat, ka ar tiem simts latiem, kas par
sludinājumiem samaksāti, «Lats» būtu rūpējies, lai
tur atklāj viņa sliktās lietas? Tas vien jau pierāda
visu jūsu uzstāšanās absurdiskumu un visu to kailo
dēmagoģiju, ko jūs te attīstāt. Tā tad šinī jautājumā,
kas zīmējas uz mūsu piedalīšanos banku pārvaldēs,
mums ir tāds uzskats, ka tas ir vajadzīgs un nepie-
ciešams, ka tas dod strādnieku šķirai iespēju redzēt,
kas arī tagadējos apstākļos pie pilsoniska vairākuma
šinīs iestādēs notiek.

Mēs dzirdējām no Jankus kunga vēl pāris lietu.
Kreisā valdība 1926. gada beigās esot bijusi tā, kas
glābusi bankrota priekšvakarā nonākušos veikalus.
Man jāteic Jankum: ja nebūtu bijis šīs kreisās val-
dības, ja nebūtu bijis šo sociāldemokrātu pārstāvju
bankās (sauciens pa kreisi: «Tad nebūtu arī kara
tiesas!»), tad visi šie veikali turpinātu smuki un go-
dīgi eksistēt ar valsts līdzekļiem un strādnieku gra-
šiem, un jūsmierīgi sēdētu, tāpēc ka neko nezinātu,
kas tur notiek. Un par lauku kara tiesām vai vispār
par likšanupie sienas jūs painteresējieties citā vietā,
tur, kur tas notiek. (Aplausi sociāldemokrātu sē-
dekļos.) Tikai kreisās valdības politika vispirmā
atsedza to milzīgo korrupciju, kas ir iesakņojusies
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»
Latvijas pirmajos pastavešanos gados un kuras se-
kas ir, Jankus kungs, «Latvijas Transita» lietas, Ze-
mes bankas lietas, «Linu Centrāles», «Abavas» un
veselas rindas citu organizāciju lietas.

Protama lieta, jakreisā valdība aizgāja un viņas

»
vietā nāca vesela rinda citu pilsonisku valdību, kas
turpināja 1926. gadā apturēto politiku, tad līdzvainī-
gi nav nekas cits, ka jus, kungi pa kreisi. Ja kor-
rupcija zied un zeļ tik lielos apmēros ka tagad, tad
jūsu frakcija ir tiešākārtā līdzvainīga, jo jus ar savu

»
dēmagoģiju pret sociāldemokrātiju šo valdību sedzat
un glabājat. Nebūtu šeit jūsu frakcijas, kas šo val-
dību sedz, tad tā zinātu,_ka tā nevar rīkoties. Tad

(

labajam spārnam būtu jābaidās, ka nāks ka_da cita
valdība, kas ar asu nazi uzšķels trumus, paradīs tos
tautai, un, varbūt, pat izgriezīs; bet jus esat tie, kas
to nepieļaujat, un viņi var teikt jums paldies par šo
politiku. (O Jankus no vietas: «Vai jus domājat
tos trumus izgriezt?»)

Ja nemaldos, tad vēl tika minēts arī veikals «Dai-

»le
un Darbs», varbūt viens nelaimīgs veikals sakara

ar to, ka viņā bija piedalījies arī nelaiķis dzejnieks
un deputāts Rainis. Jūs šeit minējāt Razuma var-
du sakarā ar šo lietu un likāt saprast, ka veikals
«Daile un Darbs» esot sociāldemokrātiem tuvs, ka
tas esot bijis ... (O. Jankus starpsauciens) —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Janku, lūdzu pārtraukt sarunas! Pretējā gadījuma
būšu spiests likt priekšā izslēgt Jūs no sēdes.

V. Bastjānis (turpina): Man jāteic, ka šie Ra-
zuma veikali, ja par tiem domā kādā sakarībā ar
«Daili un Darbu», ir citādi. Par to jūs variet pietie-
koši labi pārliecināties, dabūt vajadzīgo informāciju
(starpsaucieni), protams, ne šinī namā, bet citur.
/.Balodis no vietas: «Par «Daili un Darbu» mes
nerunājam!») — Bet es domāju, ka jūs Razuma
vārdu minējāt ar to sakarā. (Starpsaucieni.)

Pēc šī jautājuma apskatīšanas, pēc tās opozī-
cijas apskatīšanas, kas šodien ņēmās segt zemnieku
savienības veikalus, lai būtu atļauts pāriet ari pie
pašiem šiem veikaliem. (Saucieni no strādnieku un

I

zemnieku frakcijas: «Bet par dzelzceļiem jūs tā ne-
runājāt!») Kas tad ir «Lats» un kas ir «Uniona
banka»? Te Cielēns, mans frakcijas biedrs, garām—
ejot jau drusciņ aizķēra šo lietu, bet es domāju, ka
šis jautājums par «Latu» un «Uniona banku» ir tik
sāpīgs, ka pie tā jāapstājasplašāk. Tā atrisināšana
ievilksies vēl tālu nākotnē, te vēl būs daudz asaru,
te vēl ies daudz ļaužu bojā. Tas ir tik smags jau-
tājums, ka patiešām ir vērts mazliet tuvāk pie tā
pakavēties.

Kungi deputāti! Latvija iesāka savu darbību ar

J

slaveno ministriju, kas saucās par Apgādības mini-
striju. Šo Apgādības ministriju un viņas lietas va-
dīja labais spārns. Un tie vadoņi, kas toreiz bija
Apgādības ministrijā, kad to formāli likvidēja (vi-
ņas lietas vēl šodien nav galīgi nobeigtas), taisni tie
darba darītāji, tie idejiskā un praktiskā darba darītā-
ji

^
kas bija Apgādības ministrijā, velkas cauri visiem

(

pārrunājamiem veikaliem vēl šodien. Un arvienu
vēl viņi ir lielā godā un spēlē lielu lomu pat tagad
pie tiem deputātiem, kas stāv kaut kādās attiecībās
ar_ minētiem veikaliem un vēl šodien sēž Saeimā.
Vel te parādās viņu roka. Vai Brunners, kas tika
tiesāts par Apgādības ministrijas lietām un notie-
sāts, nav tas vīrs, kas atdzima zemnieku savienības
veikalos — «Latvijas Transita»? Vai Laždiņš nebi-
ja tas,kas tika tiesāts par Apgādības ministrijas vei-
kaliem un notiesāts un) atdzima atkal zemnieku sa-
vienības veikalos — «Linu Centrālē»? Šī persona
bija jums vadītajā. Vai beidzot tā persona, kas Fi-

nanču ministrijā visu laiku, līdz kreisās valdības lai-
kam, garantiju lietās spēlēja galveno lomu — Alek-
sandrs Kārkliņš, neatdzima arī «Uniona banka»? Es
jau reiz šeit runāju par to plašāk, kā tas izskaidro-
jams, ka taisni tās personas, kas ir skrambatas

^
kas

sevi saistījušas ar zināmu pagātni, kas saistījušas ar
šiem veikaliem, var spēlēt_ galveno lomu, ka taisni
šīs personas bauda vislielāko uzticību nekur citur,
kā valdības galvenā partijā, zemnieku savienība.
Viņām jūs uzticat ne tikai savus līdzekļus, bet arī
valsts naudu, pilsoņu naudu, pat bariņu grašus, kā
tas tagad ir noticis. Kad viss iet boja, kad bankrots
klāt, tad sāk meklēt vainīgos. Pagaldait, ja šinīs
lietās zināmas personas nāks aiz restēm un, pie-
ņemsim, tās notiesās — ko mes gan vel nezinām,
par ko mēs vēl šaubāmies aiz citiem iemesliem, —
vai atkal šie cilvēki, šīs vainīgas personas neat-
dzims nākošos veikalos, kas rīkosies ar tautas nau-
du un raus līdz simtiem un tūkstošiem Latvijas pil-
soņu.

Aiz Apgādības ministrijas nāca «Nafta» ar vi-
sām savām sekām, bet «Naftas» vīri dzīvo vēl šo-
dien. Tad nāca «Latvijas Transits», «Linu Centrā-
le», «Zemnieku Banka», «Uniona banka» un «Lats».
Latvijas bankas vadībā ieiet 13personas, starp tām
divi sociāldemokrāti, bet šie divi nevar grozīt 11 vī-
ru politiku. Sociāldemokrāti jau sen ir teikuši, ka
šī politika ved pie bankrota un nelaimes Latvijas
valsts līdzekļus un pilsoņu līdzekļus, kas tur pieda-
lās ar zināmām summām, vai nejauši iekūlusies. Pa-
skataities, kādus kreditus saņem šīs organizācijas.
Latvijas banka ir kreditējusi «Uniona banku» par
6.000.000 latu, un katrreiz, kad nāk jaunu kreditu
piespriešana, zināmie «trīnīši» tur viens otru aiz ro-
kas, balsodami viens par otru: «Konsums» par «La-
tu», «Lats» par «Ekonomisko Sabiedrību» un «Eko-
nomiskā Sabiedrība» par «Latu» un «Konsumu». Re-
zultātā kreditus piespriež. Kad pie šādas kreditu
bakohanales Rīgas pilsēta, kurai ir miljoniem vērtī-
bu, griežas pie Latvijas bankas, prasīdama aizdot
vienu miljonu latu Rīgas pilsētas centrālā tirgus bū-
ves pabeigšanai, kurā ieguldīti lieli līdzekļi, tad šī
prasība netiek atbalstīta, bet tiek izgāzta cauri. Dur-
vis plaši tiek atvērtas «Latam» un «Uniona bankai».
Tā ir vislielākā noziedzība, ko var veicināt kāda ie-
stāde. Jūs nedodat tai iestādei, kurai ir drošības,
par ko ir ieinteresēti visi Rīgas iedzīvotāji, par ko ir
ieinteresēti pat laucinieki, lai būtu kārtīgs tirgus un
varētu pārdot preces. Šai iestādei jūs naudu nedodat,
bet dodat gan tiem veikaliem, kas stāv bankrota
priekšā. Kur ir revīzija, kurai vajadzēja zināt, ka
šie veikali ir bankrota priekšā? Kur ir Finanču mi-
nistrija un tās revīzija, kas nepateica, kā šīs iestā-
des rīkojas? «Šeptniekiem» durvis ir plaši vaļā, bet
pilsētai nav un viņai nedod pat 1.000.000 latu aiz-
devuma. Ja pacels šo jautājumu otrreiz, tad droši
vien nāks vīri un teiks, ka Rīgas pilsētai aizdevumu
nevar dot, jo pilsētas valdē kreisajiem ir vairākums.
Ja tur vairākumā sēdētu berģisti, tad aizdevumu va-
rētu dot.

Redziet, kungi, šeit meklējamas saknes visiem
šiem ļaunumiem un nevis, kā finanču ministra vietas
izpildītājs teica, pagājušā gada neražā. Laimiņa
kungs, par ko Jūs mūs turat? Vai par bērniem, ja
nākat šeit uz katedras un aizrādāt uz pagājušā gada
neražu. Patiešām jāsaka, ka tā neraža nāca kā aiz-
sega, aiz kuras varēja rīkoties un naudu dabūt. Ne-
raža bija kā aizkars, aiz kura rīkojās un dabūja
naudu. Man jāsaka, ka nelaime ir sākusies jau sen
atpakaļ, un tai nav nekāda sakara ar neražu.

Tālāk, kungi, es jautāšu, vai valdība šinī jautāju-
mā ir ko darījusi. Laimiņa kungs atbildot stāstīja,

?
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ko valdība šinī jautājumā itin kā darījusi. Jūs savā
atbilde gan aizrādījāt uz to, ko darījusi Latvijas
banka; Latvijas banka ir meklējusi tā un tā to lietu
nodrošināt. Bet valdība, ko tā ir darījusi? Tā nav
darījusi itin neka! Laimiņa kungs, ja «Lata» vadībā
un priekšgala nebūtu Jūsu partijas vīru, ja «Uniona
bankas» vadība un priekšgalā nebūtu jūsu partijas
direktoru, tad viņi jau sēdētu aiz restēm. Tad jūs
zinātu, kas jādara, bet kad tur sēž citi kungi, tad jūs
nezināt, kas jādara. Vai jūs domājat, ka jūsu vēlē-
tāji — liejsaimnieki būs vienaldzīgi, kad viņu mājas
ies ūtrupe par vekseļiem, kurus viņi ir devuši «La-
tam» un «Uniona bankai.» Ari viņiem nav vienalga,
kā jautājums stāv. Bet jūs neķeraties ne pie kā-
diem līdzekļiem, ne nodrošinājumiem, kā tas tiek da-
rīts citās lietās. Kad izpeldēja «Lombardbankas»
jautājums, tad, lai arī grūti, tomēr radās izeja, bet
tagad jūs nesperat nekādus soļus. Tas, ka Finanču
ministrijas revidents piedalās it kā revīzijas kommi-
sijā kopā ar Valsts bankas pārstāvi, vēl pats par
sevi nekā nenozīmē. Patiesībā valdība dara ko citu.
Vēl nesen valdība Alberinga kunga personā nodeva
sēklas pasūtījumu «Latam» un kādai Latgales sa-
biedrībai, kura- to cedējusi arī «Latam». Izsniegti
lieli avansi. Lūk, ko dara valdība! Tie ir tie soļi, ko
jūs sperat šī jautājuma atsegšanai, to drošības soļu
vietā, kas būtu vajadzīgi.

Laimiņa kungs teica, ka esot kādi nesamaksāti
čeki. Tie jau ir tie nesegtie čeki! Mūsu sodu likumi
paredz par nesegtiem čekiem kriminālsodu. Kamēr
jūs nekādus soļus nespērāt, tie ir pieauguši līdz 35
miljoniem rubļu. Tas vairs nav joka skaitlis, ap
ko te lieta grozās; tomēr nekas netiek darīts. «Uni-
ona bankas» dēficits tuvojas 5 miljoniem latu. Kas

»

to segs? Ne tik vien valsts līdzekļi, arī tautas lī-
dzekļi tiks ievilkti, lai šo lietu likvidētu. Uz manu
starpsaucienu Laimiņa kungam: vai valdība dos nau-
du, vai nē — Laimiņa kungs smuki atbildēja: «Tas
jautājumā nav prasīts!» — Laimiņa kungs, ir gan

»

prasīts! Pašā jautājumā ir prasīts, ko valdība darīs,
lai aizsargātu valsts līdzekļus, un, motivējot šo jau-
tājumu, es prasīju, vai valdība nedomā izsniegt vēl
jaunus līdzekļus. Uz to es dabūju atbildi, ka tas nav

>prasīts. Tas nozīmē,ka Jūs izvairāties.
Viena puse šai lietai jau ir aiz muguras, un otra

puse vēl stāv priekšā. Ja valdība grib dot jaunas
garantijas, tad skaidrs, ka šo lietu nevar glābt ne ar
vienu miljonu, ne divi, vai trīs miljoniem; pat ar 5
miljoniem to nevar glābt. Es varu jums pateikt, ka
pat ar 5 miljoniem latu jūs nevarēsit glābt šo organi-
zāciju. Tas ir dēficits, un kur tad nu vel paliek ap-

»
grozības kapitāls. Man jāsaka, ka būs jādod daudz
vairāk kā 5 miljoni latu, lai nostādītu šo organizāciju
uz kājām. Tas, kungi, nav pielaižams. Cirkulē bau-
mas, ka arī Dānijā bijusi līdzīga lieta un ka Dānija
valsts nākusi palīgā ar lieliem līdzekļiem un centu-

J

sies nokārtot visas lietas. Bet, kungi, man jums jā-
aizrāda, ka Dānijā ir pavisam citi apstākļi. Dānija
tas bija kreditkooperacijas jautājums, tur šis jautā-
jums vilka līdz visas kooperācijas. Bet šī taču ir pri-
vāta banka, vienas grupas organizācija, uz kuru
visu laiku tikām noradījuši, ka tur lietas neiet ta
kā vajaga, bet, neraugoties uz to, netika sperti ne-
kādi soļi.

Bet, kungi, ir vēl citas nesmukākas lietas. Man
ir saraksts par kādām 12 personām, kas parakstī-
jušas fiktīvus vekseļus «Latam». Šo lietu ir veicis
«Lata» veikalvedis, un visas šīs lietas rezultāts nu
ir tāds, ka šie fiktīvie vekseļi jau cirkulē, ir ap-
grozībā, bet personas, kas šos vekseļus parakstī-
jušas, ir visas ar garīgiem defektiem. Šīmpersonām

maksāts 3 lati gabalā par vekseļa parakstīšanu.
Kā par brīnumu, «Lats» no tā neko nav redzējis,
nezina, kādi veikalveži viņiem ir, bet arī krimināl-
policija un prokuratūra nav to_ redzējušas, tur ne-
vienam nav bijis acu, visi klusē. Kad visa šī lieta
ies dibenā, kad cilvēki sāks kliegt, tikai tad sāks
meklēt vainīgos. Redziet, kungi, tādas ir «Lata» un
«Uniona» bankas lietas.

Mēs esam pacēluši šo lietu ne tikai tāpēc, lai
reiz par visām reizēm tiktu noskaidrots_«Lata» un
«Uniona» bankas jautājums, bet gan tapec, lai reiz
par visām reizēm varētu izbeigt šos korruptīvos
veikalus, šo valsts kases pilnīgo atkarību, šo nepa-
reizo rīcību — nodot valsts kasi vienai vai pāris
partijām, kuras ir paņēmušas visus līdzekļus, ie-
pumpējušas šais organizācijās un rīkojas ar šiem
līdzekļiem. Diemžēl man nav klāt «Ekono-
mista» jaunāka numura, kurā es redzēju sludinā-
jumu par kādas jaunas organizācijas dibināšanu.
Un kas ir tāsi vadoņi un dibinātāji? Tie paši kungi,
kas sēž «Uniona bankā» un «Latā». Viens veikals
iet dibenā, otrs nāk augšā. Tas noies dibenā —
nāks trešais augšā. Šī iemesla dēļ mēs esam pa-
cēluši šo jautājumu un prasām no valdības patie-
šām kategoriskus soļus valsts līdzekļu aizsargāša-
nai un visas tautas interešu, tautas grašu aizsargā-
šanai. Jums tas ir jādara, un jūs nedrīkstat slēpt
šo lietu tikai tāpēc vien, ka šiekungi, kas stāv šoor-
ganizāciju priekšgalā, ir jūsu partijas biedri. Tad
lai tautai top acis vaļā, kas te ir darīts ar Latvijas
valsts mantu un Latvijas valsts pilsoņiem. (Ap-
lausi pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man nav intereses aizstāvēt ne sociāldemokrātus,
ne tagadējo valdošo labo spārnu, bet mazliet dīvaini
man likās, ka Jankus kungs ņēmās paskaidrot, ka
korrupcija esot vienota pilsoniskā sabiedrība. Es
domāju, ka katrai sabiedrībai — un to Jūs varējāt
pamācīties pie Marksa, ja esat to pamatīgi izlasī-
juši — ir sava ētika, ka arī pilsoniskai sabiedrībai
ir sava ētika un ka bez zināmas ētikas pilsoniskā
sabiedrība nemaz nav saprotama. (Starpsaucieni pa
kreisi. — O. Jankus no vietas: «Tas ir bleķis!»)
Tāpēc ir jautājums, vai no pilsoniskās ētikasi vie-
dokļa ir notikuši kādi pārkāpumi, kādas aplamības,
vai nē.

Man nemaz nav jāatsaucas uz kādām kreisām
avīzēm, vai «Sociāldemokrātu*. Bet katrs, kas,
piemēram, izlasījis aizvakardienas «Latvi», zin, ka
tur kā uz delnas viss tas skaisti aprakstīts. Esot
nodibinājušās bankas ar maziem kapitāliem, kuras
pieņēmušas ļoti greznus lokālus, birojus, kas zi-
nāms, maksājuši dažus tūkstošus latu, iecēlušas di-
rektorus ar lielām algām u. t. t. Ja nu kapitāls ne-
bija visai liels, tad ir gluži skaidrs, ka pie labākās
gribas šādas bankas nevarēja nekādu zīdu aust, kā
to varētu teikt no pilsoniskā viedokļa. Ir tiešām
jābrīnās, kā ar tik maziem kapitāliem šīs bankas ir
varējušas gadiem pastāvēt. «Latvijas Transits»
bija nodibinājies ar 200.000 latu, bet tagadējais pa-
rāds Latvijas bankai un Finanču ministrijai ir 2700
latu. Tiešām jābrīnās, kā biedrība, kurai bija tikai
200.000 latu kapitāla, varēja dabūt linu avansus
par 5—6 miljoniem ar apsolījumu, ka pēc 4 mēne-
šiem viņa to naudu Finanču ministrijai atdos; 4 mē-
nešu vietā Finanču ministrija gaidīja 2 gadus un
vēl ilgāk.

Man nav zināmi sīkāk «Lata» un «Uniona ban-
kas» veikali, bet viena lieta tagad ir absolūti s'kai-

9-
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dra: vajadzētu nodibināt parlamentāru kommisiju,
kurā būtu atļauts piedalīties arī opozīcijas lietpratē-
jam, kas lai revidētu, kādas īsti ir tas lietas, par
visām lietām — kā ir ar pamatkapitāliem.Te Cielēna
kungs un Bastjāņa kungs teica, ka bieži vien pamat-
kapitāls nemaz neesot ticis iemaksāts. _Es arī esmu
dzirdējis tādas lietas, ka bieži vienmūsu jaundibi-
nāmām bankām nekāda pamatkapitāla neesot bijis,
ka «Grūnderi», dibinātāji, salikuši portfelī savus vek-
seļus un tā dabūjuši rediskontu Latvijas bankā. Tā-
lāk viņi saimniekojuši galīgi nemākulīgi, piesprie-
duši sev lielas algas; tur nemaz nevajaga izdarīt
lielas blēdības un krāpšanas, bet ja veikali nav tik
lieli, ja apgrozība nav tik liela, kas,sedz direktoru
algas, izdevumus par telpām, sludinājumiem u. t. t,
ari citus izdevumus — tādai privātai bankai nav ie-
spējams iztikt bez 200.000 latu izdevuimu_ gadā, —
tad, saprotams, tādi veikali nevar pastāvēt. Es
esmu dzirdējis, bet nevaru apgalvot, cik tas pa-
reizi, ka «Uniona banka», kuru faktiski dibināja
nelaiķis Meierovics, jau no paša sākuma, vai līdz
ar Meierovica nāvi nonākusi ārkārtīgi lielās grūtī-
bās, kad iznāca maksāt slavenās Bakmaņa firmas
vekseļus par 2—3 miljoniem latu. Ja nu visu pa-
rādu sanāk kādi pieci vai seši miljoni latu, tad
jādomā, ka labas tās lietas vairs nav. Katrā zi-
ņā te vajadzētu zināt, kāds ir faktiskais stāvoklis.

Ministris Laimiņa kungs teica, te neesot prasīts,
vai valdība nedomājot piešķirt šīm organizācijām
vēl kādus kreditus. Pirms dažām dienām «Rigasehe
Rundschau'ā», tā tad avīzē, kuras partija gan ne-
pieder pašreiz pie koalīcijas, bet kura ir draudzīga
koalicijai, es lasīju skaidri un gaiši aizrādījumu, ka
neatlikšot nekas cits, kā dot tos miljonus latu, ko
«Lats» un «Uniona banka» prasot. Te, kungi, no
pilsoniskās morāles, no pilsoniskā viedokļa skato-
ties, vispirms būtu jākonstatē, kā ir. ar šo veikalu
kapitāliem, ar nodrošinājumiem, vai vispār maz ir
kādi nodrošinājumi, vai tā nauda, kas tika dota, ne-
būs pilnīgi zemē nosviesta, vai tā tikai nepavairos
visu šo nelaimi. Aizrādīja uz neražu. Tas nav pa-
reizi. Redziet, dažas bankas — te tika aizrādīts uz
«Latu», līdz ar «Uniona banku», — te nav ieintere-
sētas. Jau pagājušā rudenī mums nodibinājās' ve-
sela rinda sēklas iegādāšanas biedrību. Es jau ag-
rāk tiku aizrādījis, ka sēklu iepērkot faktisko un
pārdošanas cenu starpības dēļ pārmaksāti 3—4 mil-
joni latu. Cik pārmaksāts nemākulības dēļ, cik
sēklas iepirkšanā dažādās sabiedrības ir nopelnī-
jušas, cik nopelnījis «Lats» un «Uniona banka», to
es nezinu. To vajadzētu sīkāki izpētīt.

Te aizrādīja, ka «Konsums» un «Ekonomiskā sa-
biedrība» esot sevišķi solīdas firmas. Mēs pērn
nospriedām dot zemkopjiem vienu miljonu latu
mākslīgo mēslu palētināšanai. Un kas bija tās sa-
biedrības, kas dabūja šo vienu miljonu latu? Tās
bija «Konsums» un «Ekonomiskā sabiedrība». Māk-
slīgo mēslu iepirkšana un izdalīšana tika nodota
«Konsumam» un «Ekonomiskai sabiedrībai». Un
tomēr cenas, kas zemniekiem faktiski bija jāmaksā,
pilnīgi atbilst ārzemju cenām plus transporta un citi
izdevumi. Tā tad te nevar atvainoties ar neražu.
Tie_dažādie veikali, kas bija nodibināti un kuriem
zināma mērā bija sakari ar «Latu» un «Uniona
banku», varēja nopelnīt. Ja viņi ir rīkojušies tā,
ka nav nekā nopelnījuši, tad glābt tos ir valstij ār-
kārtīgi neizdevīgs uzdevums. Vismaz būtu pama-
tīgāk jāizpēta, kādas īsti tās lietas ir.

LNo
otras puses te Jankus aizrādīja uz) sludinā-

jumu lietu. To es arī atzīstu, kā vācietis saka, par
«Kreuzschaden». Jāpaskatās tikai mūsu partiju

•
avīzēs: tur ir ļoti daudz sludinājumu, no kuriem
visi nebūt nenāk par labu šīm partijām, vienkārši
tāpēc, ka tas papīrs, uz kā tie drukāti, taču arī ko
maksā. Vajadzētu labāk taupīt papīru, vai rakstīt
ko citu lietderīgāku. Solidām partijām vispār va-
jadzētu no šādiem sludinājumiem atturēties. Tie-
šām visās latviešu avīzēs atrodam tādus sludinā-
jumus. Mūsu avīzes uzņem pat tādas «švindeļa»
firmas kā «Provendeine» sludinājumus, lai gan zināt-
nieki ir pierādījuši, kas šī firma patiesībā ir. Te
.zināmi grēki ir visu partiju laikrakstiem. Es/ gribu
izņemt vienu —• žēl, ka man nav pie rokas laik-
raksta «Taisnība», kas iznāk 6000 eksemplāros. Tur
jū(s neatradīsit'neviena sludinājumal. ((Starpsau-
cieni.) Lai gan jūsu partijas avīze iznāk mazāk
eksemplāros, tomēr tanī atrodam veikalnieku slu-
dinājumus. Ja kādam ir jālabojas, tad jums, labai
pusei, jālabojas pirmā kārtā. (Sauciens no vietas:
«Profesori arī liek sludinājumus!»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas.

Nākošais dienas kārtības punkts — pilsēju
pašvaldības likums. Pagājušā sēdē tikām
līdz 27. panta 21. punktam. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«gādāt par skolas un ārpusskolas izglītību, ierīkojot sko-

las, bērnu dārzus, bibliotēkas un lasītavas, sarīkojot kursus un
priekšlasījumus un ierīkojot un pabalstot tautas augstskolas,
konservatorija®, muzejus, teātrus un tamlīdzīgas iestādes.»

Priekšsēdētāja biedfs A,(; Kvie)sžs: Deputāts
V. Pusuls iesniedzis priekšlikumu:

«'21. punktu izteikt tā:
«lemt par skdlas mi ārpusskolas izglītību, ierīkojot

skolas, bērnu dārzus, bibliotēkas un lasītavas, sarīkojot kur-
sus un priekšlasījumus un ierīkojot un pabalstot tautas augst-
skolas, konservatorijas, muzejus, teātrus un tamlīdzīgas ie-
stādes.»—»

Referents izteicās pret šo .priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Pusula priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Pusula
priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 30 balsis.
21. punkts pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā re-
dakcijā. — Lūdzu nolasīt 22. punktu.

Sekretārs J. Breikšs:
«rūpēties par tirdzniecības un rūpniecības pacelšanu,

veicināt kooperatīvu un kredītiestāžu nodibināšanu, ierīkot
ssldētavu u. c. ierīkošanu u. t. 1.»—»

Priekšsēdētāja biedos A. iKviesjs: Deputāts
V. Pusuls iesniedzis priekšlikumu:

«22. punktu izteikt tā:
«lemt par tirdzniecības un rūpniecības pacelšanu, koo-

peratīvu un kredītiestāžu nodibināšanu, tirgus preču noliktavu,
saldētavu u. c. ierīkošanu u. t. l.«—»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Pusula priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Pusula
priekšlikumu nodota 31 tialss, pret — 32 balsis. Šis
priekšlikums noraidīts. — Lieku uz balsošanu 22.
punktu kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 22. punkts kommisijas redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 23. punktu.

Sekretārs J. Breikšs:
«noteikt braukšanas taksi važoņiem, automobiļiem, ielu

dzelzceļiem, kuģīšiem, celtuvēm un citiem satiksmes lī-
dzekļiem;»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis; Nobalsošanā
nāk 23. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
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23. punkts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt
24. punktu.

Sekretārs J. Breikšs:
«noteikt maksas lielumu par pilsētas satiksmes līdzek-

ļu, lopkautuvju, ūdensvadu, apgaismošanas un citu tamlīdzīgu
ierīkojumu lietošanu, kā arī par pilsētas zemes lietošanu kuģu,
laivu un plostu piestātnēm un dažādu materiālu un preču
nokraušanai;»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nak 24. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
24. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 25. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«lemt par iedzīvotājiem uzlikto klaušu um naturālo no-

devu (šķūšu un citu) pārvēršanu naudas maksājumos;»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk 25. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 25.
punkts vienbalsīgi pieņemts. — 26. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«noteikt, ka namu īpašniekiem, kuru nami atrodas pilsē-

tas kanalizācijas tīkla raļjonā, ir jāpievieno savi nami šim tik-
lam netīrumu un noteku ūdeņu novadīšanai, kā arī noteikt
maksu _par kanāflizācijas lietošanu samērā ar ' namu lielumu
un kanalizācijas ierīkošanai un uzturēšanai izdotām summām;»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu- .
tātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Pie 27. panta 26.
punkta man ir daži pārlabojumi, kam gan ir vai-
rāk redakcionāls raksturs. 26. punkts runā 4 vie-
tās par «namiem», kas pieslēdzami kanalizācijai u.
t. t. Man liekas, ka tas ir par daudz šaurs apzīmē-
jums, jo jārunā ne tik vien par namiem, bet vispār
par nekustamu mantu, t. i. nevis tikai par mājām ar
apdzīvojamiem dzīvokļiem, bet ari par rūpniecības
ēkām u. t. t. Arī neapbūvētie gruntsgabali jāpa-
ved zem jēdziena «nekustama manta», kamēr «nami»
ir tikai viens šīs nekustamās mantas veids. Lai
punktu padarītu skaidrāku, es lieku priekšā 4 vietās

' vārda «nams» vietā likt vārdus «nekustama manta».
Tas būtu redakcionālas dabas pārlabojums, un tas
vajadzīgs, lai pantu izteiktu precīzāki. Tā arī lie-
lākā mērā iztur terminoloģiju, kāda lietota citos
pantos; piemēram 31. pants runā par nekustamas
mantas iegūšanu u. t. t, tā tad lieto terminu «ne-
kustama manta» un nevis terminu «nams», kas ir
tikai viens nekustamo īpašumu veids. — Tas būtu
viens pārlabojums panta redakcijā.

Otrs pārlabojums ir svarīgāks. Šinī punktā no-
teikts par kanalizācijas lietošanu saskaņā ar nama
lielumu. Ne lielumam te būtu nozīme, bet ienesī-
gumam. Acīmredzot, tas tā arī domāts — ar lie-
lumu ir domāts ienesīgums; bet ja tas tā domāts,
tad vajaga arī lietot pareizo izteicienu, jo nevar
vienam namam uzlikt kanalizācijas izdevumus sa-
skaņā ar to, cik tas liels, bet gan saskaņā ar to, cik
tas ienes.

Tādi būtu mani pārlabojumi, katn nav principi-
āls raksturs, bet kas vienkārši pareizāk formulē to,
ko kommisijā ir domājusi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Radziņam. (E. Radziņš no vietas: «Atsakos
no vārda.») — Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Deputāta Berga
priekšlikumi atbilst kommisijas domam.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts A.
Bergs iesniedzis priekšlikumu:

«Saeima nolemj: pilsētas pašvaldības likuma 27. panta 26.
punktā:

1) vārda «namu» vietā (četras reizes) likt «nekustamu
mantu» un

2) strīpot vārdu «lielumu» un tā vieta likt «ienesīgumu».»

Referents izteicās, ka tas atbilstot kommisijas
domām. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lū
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Berga priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? 6 atturoties, de-
putāta Berga priekšlikums pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk 26. punkts pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 26. punkta pieņemšanu pārla-
botā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 26.
punkts pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 27.
punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«noteikt, ka a) trotuāru ierīkošanu un uzturēšanu, b)

skursteņu slaucīšanu, c) naktssargu uzturēšanu aizsardzībai
pret ugunsgrēkiem un d) netīrumu izvešanu no pilsētas, vai
to novadīšanu caur kanalizāciju, —• vair uzņemties pilsētas paš-
valdība, uzliekot namu īpašniekiem šīm vajadzībām nepiecie-
šamās summas kā nodevas vai arī sedzot tās no pilsētas vis-
pārējiem līdzekļiem;»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Arī šai punktā
man ir līdzīgs pārlabojums, tāpat kā iepriekšēja
punktā. Arī šinī punktā es lieku priekšā vārdu
«nama» vietā likt — kā mēs to jau pieņēmām ie-
priekšējā pantā — «nekustama manta» vai «neku-
stams īpašums». Bez tam man ir vēl viens pār-
labojums. Šī punkta trešā rindā no apakšas teikts:
«uzliekot nekustamu īpašumu īpašniekiem šīm vaja-
dzībām nepieciešamās summas kā nodevas vai arī
sedzot tās no pilsētas vispārējiem līdzekļiem». Es
lieku priekšā pēc vārdiem «nekustamu īpašumu īpaš-
niekiem» iespraust vārdus «pēc vienošanās ar vi-
ņiem». Tas nav nekāds jauninājums. Tas ir tas
pats, kas bija līdz šim pastāvošā likuma 63. panta
7. punktā. {P- Ulpe no vietas: «Ja nu vienošanos
nepanāk?») Tā jau ir tā lieta, ka vienošanās ir
jāpanāk, jo citādi ar šo pantu nevar rīkoties. Tas
ir mūsu princips, ka pēc mūsu uzskatiem ar otra
mantu var rīkoties tikai tad, ja par to var vieno-
ties. Tāpēc arī pašvaldībām ir jāvienojas ar
mantas īpašniekiem. Citādi tas pēc mūsu jēdzie-
niem nav atļaujams un nevar notikt. Citādi var
iznākt pilnīgi kuriozi gadījumi, ka nama īpašnieks
saka: «Esi negribu, ka jūs ierīkojat trotuāri, ka jūs
man ieliekat naktssargu, ka jūs izdarāt netīrumu
aizvešanu. Es pats to darīšu». Varbūt, pilsēta to
grib izdarīt tā, ka viņa uzliek pārāk lielas maksas,
ka tas iznāk namsaimniekam pārāk dārgi. Ja par
to nevar vienoties, tad gluži tāpat kā pie pirkša-
nas, kad viens lietu pārdod, bet otrs par to cenu
negrib pirkt, vienošanās nevar notikt un nekas ne-
iznāk. Ja jau rīkosies prātīgi, tad namsaimniekiem
nekādu iebildumu nebūs. Turpretim otrādi, ja šo
vienošanos atlaiž nost, tad iznāk, ka apslēptā veidā
namsaimnieku apliek ar loti lielu nodokli it kā par
kanalizāciju, trotuāru tīrīšanu un netīrumu nove-
šanu. Tā namsaimniekiem var uzlikt tādas node-
vas, kas likumā nav paredzētas. Princips te ir tas,
ka tikai vienojoties var uzlikt tādu maksu, kas tie-
šām šīm vajadzībām ir nepieciešama. Ja vienoša-
nās nav, tad tas nevar notikt. Tas nav nekas jauns,
bet ir tikai tā atjaunojums, kas ir jau pastāvošā li-
kumā. (Sauciens no vietas: «Tur nav runa par
vienošanos!») Ir gan — es jums tūlīt parādīšu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Berga kunga
iesniegtais pārlabojums, ka pašvaldībām ir tiesības
noteikt nodevas par trotuāru ierīkošanu un uzturē-
šanu, kā ari netīrumu izvešanu un novadīšanu caur
kanalizāciju tikai pēc vienošanās, ka katrā ziņā ir
jāpanāk vienošanās ar atsevišķu mājas īpašnieku,
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absolūti nav pieņemams. Tādos apstākļos pilsētu
pašvaldībām ir ņemta katra iespēja izpildīt viņas
pienākumus un rūpēties par_ to, lai pilsēta būtu
kārtīga satiksme un arī lai būtu nokārtoti sanitārie
apstākļi, netīrā un smirdošā ūdens novadīšana.
Prakse līdz šim ir pierādījusi, ka nekāda vienoša-
nās šinī ziņā nav panākama. Atsevišķas personas
daudzreiz aiz nolaidības absolūti nerūpējas par sa-
biedrības interesēm, par kārtīgu satiksmi un kaut
cik ciešamiem sanitāriem apstākļiem. Tāpēc tādos
gadījumos, kur visu iedzīvotāju intereses saduras
ar privātpersonas interesēm, bez šaubām, atseviš-
ķas personas interesēm jākapitulē pret sabiedrības
interesēm. Otrkārt pašvaldības var uzlikt tikai tā-
das maksas un nodevas, kas atbilst tiešām vajadzī-
bām, attiecīgus procentus no ieguldītā kapitāla šī ka-
pitāla deldēšanai un labierīcību uzturēšanai. Apzi-
nīgs namsaimnieks bez šaubām sapratīs, ka ja gar
viņa namu ierīkots labs trotuārs, ierīkota kanalizā-
cija, tad tas paceļ nama ienesīgumu; bet ir arī iz-
ņēmumi starp namu īpašniekiem, kuri ar sabiedrī-
bas ērtībām absolūti nerēķinās. Un ja pieņems, ka
jāpanāk vienošanās, tad pilsētās nebūs kārtības.
Līdzšinējā kārtība bija tāda: ja kāds pretojās vis-
pārīgai kārtībai, tad pilsētas domei bija tiesība iz-
dot saistošus noteikumus un trotuārus un kanalizā-
ciju ierīkot, neatkarīgi no namsaimnieku labas vai
ļaunas gribas, uz viņu rēķina. Namsaimnieku sū-
dzības Senātā, kas tur bijušas iesniegtas, Senāts ir
pareizi atrisinājis un aizrādījis, ka gādība par sa-
nitāriem apstākļiem un kārtīgu satiksmi piekrīt pil-
sētu pašvaldībām, kurām ir pienākums zināmos ga-
dījumos ierīkot kanalizāciju, savest kārtībā satiks-
mei nepieciešamos trotuārus un tiešos izdevumus
uzlikt namu īpašniekiem.

Es lūdzu šo līdzšinējo kārtību negrozīt. Pie-
ņemot deputāta Berga priekšlikumu, no pašvaldībām
nevar prasīt gādību par sanitāriem apstākļiem un
kārtību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man, deputātu kun-
gi, jāizteicaspret Berga kunga ierosinājumu par vie-
nošanos šinī 26. punktā paredzēto noteikumu izpildī-
šanai, jo var būt tāds stāvoklis, ka paredzētā vieno-
šanās par kādas ielas izbūvi, par kāda trotuāra iz-
būvi vai kanalizācijas ierīkošanu nevar notikt; un
var būt pat tāds stāvoklis, ka visi namsaimnieki pie
šīm ielām paredzētiem darbiem piekrīt, bet viens
pasaka nē. Kāda tad nu izskatīsies iela, un kā tad

' būs iespējams kaut ko izdarīt. Es domāju, ka par to
jūs paši varēsit ļoti viegli spriest. Tāpēc kommisijā
izšķīra jautājumu tā, kā to bija rediģējusi arī iekšlietu
ministrija, iesniedzot savu projektu, un, taisni dibi-
noties uz praktiskiem piedzīvojumiem, viņa nebija
atstājusi veco redakciju. Tāpēc es izsakos pret
Berga kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts A.
Bergs iesniedzis priekšlikumu:

«Saeima nolemj pilsētu pašvaldības likuma 27. panta 2(1.
punktā

1) vārda «namu» vietā likt «nekustamu īpašumu»;
2) starp vārdiem «īpašniekiem» un «šīm» iespraust vār-

dus «pēc vienošanās ar viņiem».»
Priekšlikuma iesniedzējs liek priekšā nobalsot

to dalīti. Iebildumu nav? Šo priekšlikumu nobalso-
sim dalīti. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta
Berga priekšlikuma pirmo daļu. Referents izsacījās
pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs daļas
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Deputāta Berga priekšlikuma pirmā daļa vienbal-
sīgi pieņemta. — Lieku uz balsošanu šī priekšliku-

mi

ma otro daļu. Referents izsacījās pret to. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Berga priekšliku-
ma otrās daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
deputāta Berga priekšlikuma otrās daļas pieņem-
šanu nodotas 35 balsis, pret — 34 balsis, atturējies
nav neviens. Arī otrā daļa pieņemta. — Nobalso-
šanā nāk 27. punkts pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 27. punkts pārlabotā veidā vien-
balsīgi pieņemts. — 28. punkts.

Sekretārs J.Breikšs:
«lemt par pilsētas statistikas vešanu;»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk 28. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
28. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 29. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«rūpēties par juridiskas palīdzības sniegšanu iedzīvo-

tājiem;»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts

V. Pusuls liek priekšā:
«29. punktu izteikt šādi: «lemt par juridiskas palīdzības

sniegšanu iedzīvotājiem;»1—»
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Pusula priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Pusula priekšli-
kumu nodotas 38 balsis, pret — 31balss. 29. punkts
pieņemts deputāta Pusula priekšā liktā redakcijā.
— 30. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«lemt par atļauju izsniegšanu ēdienu un dzērienu veikalu

atvēršanai patēriņam uz vietas, kā arī lemt par reibinošu
dzērienu tirgotavu atvēršanu un slēgšanu;»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 30.
punktā es lieku priekšā vārdu «lemt» atvietot ar
vārdiem «dod atsauksmi». Mūsu pilsētas nolikuma
108.panta 28. punktā šī funkcija paredzēta pilsētas
domei. Šie noteikumi ir saistoši un ir noteikti mūsu
projekta 27. panta 22. punktā. Šeit paredzēti sai-
stoši noteikumi par alkoholisku dzērienu noliktavu
atvēršanu, par atļauju izsniegšanu ēdjenu veikaliem
u. t. t. Ja pieņemam šeit vārdu «lemt» un nevis
«dot atsauksmi», tad tas nozīmētu, ka nodokļu in-
spekcijai un akcīzes valdei nebūtu nekādas noteik-
šanas. Mums ir piedzīvojumi, ka dažreiz mūsu maz-
pilsētās pilsētas valdes locekļi saņem dzērienu pār-
dotavas. Tā tad dažreiz pilsētas valdes locekļi būs
ieinteresēti šinī lietā. Man liekas, ka tas ir nenor-
māls stāvoklis. To novērst var tikai tanī gadījumā,
ja vārda «lemt» vietā liek «dot atsauksmi».

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputāta Jura-
ševska iesniegtais priekšlikums nekādā ziņā nav
pieņemams. Tas nesaskan ar likumu par alkoholu
saturošu vielu ražošanu un pārdošanu, kurā teikts,
ka atļauju visāda veida reibinošu dzērienu pārdoša-
nai var izdot ar vietējās pašvaldības piekrišanu.
Ja pieņem, ka jāprasatikai atsauksme, tad tam nav
nekādas nozīmes, jo Senāts savā laikā iztulkoja tā,
ka ja ir teikts «saziņā» un nav teikts «ar piekrišanu»,
tad tas nozīmē, ka nodokļu departamentam pirms
atļaujas izdošanas lūgumi jāpiesūta pašvaldības at-
sauksmei — kā jūs liekat priekšā, — bet pašvaldī-
bas atsauksme absolūti nav saistoša nodokļu depar-
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tamentam. Pašvaldība_ var lemt, ka viņa nepiekrīt
atļaujas izdošanai, tomēr šī noraidošā atsauksme
nesaista nodokļu departamentu. Es domāju, ka visi
tie deputātu kungi — ari no labā spārna, kuri no-
teikti iestājas un balsoja par pārgrozījumiem likumā
par alkoholu saturošu vielu ražošanu un pārdošanu
tādā veida, ka bez pašvaldības piekrišanas
atļaujas nav izdodamas, — balsos arī pret deputāta
Juraševska iesniegto pārlabojumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man kommisijas vār-
da jāizsakās pret Juraševska kunga iesniegto pār-
labojumu. Viņš atsaucas uz to, it kā pašvaldību
tiesības jau paredzētas 27. panta 22. punktā, izdodot
saistošus noteikumus. Šis punkts runā vienīgi par
reibinošu dzērienu veikalu atvēršanas un slēgšanas
laiku un_ vietām, kur šādi izņēmumi nav pielaižami,
bet vispār par atvēršanu un slēgšanu te nav dekla-
rēts;_gan pareizi aizrādīja Radziņa kungs, ka tas pa-
redzēts ^ žūpības apkarošanas likumā. Skaidrības labā
vajadzētu atstāt to kārtību, kāda tagad pieņemta
žūpības apkarošanas likumā. Tā ir pieņemama vi-
siem, arī Saeimā, un tāpēc to grozīt nebūtu vēlams.
Tapec es izsakos pret Juraševska kunga pārlaboju-
mu un lūdzu pieņemt 30. pantu kommisijas redakci-
ja, jo tas dod tiesību arī pilsētu pašvaldībām pie-
ņemt attiecīgus lēmumus par šo dzērienu veikalu
patēriņu un vietu, kā arī tiesību lemt par reibinošu
dzērienu veikalu atvēršanu un slēgšanu.Te man jā-
aizrāda, ka šinī punktā ir runa ne tikai par reibino-
šu dzērienu veikaliem, bet arī par tā sau-
camiem ēdienu veikaliem. Ir zināms, ka dažreiz tai-
sni šo ēdienu veikalu atvēršanā pielaiž ļoti lielas ne-
likumības. Pašreiz stāvoklis ir tāds, ka pašvaldī-
bas šinī jautājumā nevar neko sacīt. Lai radītu šinī
jautājumā vajadzīgo skaidrību, šinī likumā ir ie-
tverts pants, ko lūdzu pieņemt tādā redakcijā, kādā
to kommisijā liek priekšā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts P.
Juraševskis iesniedzis priekšlikumu:

«Pilsētu pašvaldības likuma 27. panta 30. punktā vārda
«lemt» vietā likt «dot atsauksmes».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Juraševska priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Juraševska pnckš-
l'Kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attuias.
Par deputāta juraševska priekšlikumu nododas 24
tfilsis, prei — 33 balsis, atturējies 1. Priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 30. punkts kommi-
sijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 30.
punkts kommisijas redakcijā vienbalsīgi pievemts.--
31. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«izdot saistošus noteikumus pilsētas iedzīvotājiem 37.

pantā minētās lietās;»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 31. punkts

nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
31. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 31. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 32. punkts.

Sekretārs J. Breikšs:
«iesniegt Saeimai un valdībai lūgumus un priekšlikumus

dažādās pilsētas vajadzībās.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-

tātam Pusulam.
V. Pusuls (vācu-baltiešupartija; runa vāciski)*):

Šai punktā ir sevišķi _skaidrs, ka sākumā jābūt vār-
dam «lemt»,, jo attiecīgos lūgumus un priekšlikumus

*) Runātāja atreferējums.

valdībai un Saeimai iesniedz nevis pilsētas dome,
bet tās izpildu orgāns — pilsētas valde, kurai tas
tiek uzdots.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Kommisijā tas do-
māts tā, ka dome pati neiesniedz, bet lemj.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts V.
Pusuls liek priekšā:

«32. pantu izteikt šādi: «ilemt par lūgumu un priekšlikumu
iesniegšanu Saeimai un valdībai dažādas pilsētas vajadzī-
bās. »—»

Referents paskaidro, ka kommisijā tas tā do-
māts, tāpēc viņam iebildumu neesot. Lieku depu-
tāta Pusula priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 32. punkts deputāta Pusula priekšā liktā re-
dakcijā vienbalsīgi pieņemts. Līdz ar to 27. pants
pēc punktiem apspriests. — Vārdu lūdz deputāts
Bergs. Vārds deputātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Pie 27. panta es
lūdzu pieņemt piezīmi, kas attieksies uz šī panta 26.
un 27. punktu, t. i. uz tiem punktiem, kas, kā jau
minēju, runā par to, ka pašvaldība var obligātori-
skā kārtā uzlikt namsaimniekiem maksas par tro-
tuāru ierīkošanu un uzturēšanu, skursteņu slaucī-
šanu, naktssargu uzturēšanu aizsardzībai pret
ugunsgrēkiem, netīrumu izvešanu no pilsētas, vai
to novadīšanu caur kanalizāciju, un tā tālāk. Es
gribu, lai būtu pateikts, ka nodevas, kuras tāda
kārtā uzliek, nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevu-
mus, kādus pilsēta šiem nolūkiem izlieto, un ka ie-
nākumus no šīm nodevām nedrīkst izlietot citiem
nolūkiem, kā tikai tiem, kas šinī pantā noteikti,
vārdu sakot, lai tie būtu sevišķi ienākumi, kurus
arī sevišķi noteiktiem mērķiem izlieto. Arī tas nav
nekas jauns. Tas ir noteikts tagad pastāvošā liku-
ma 63. panta 22. punktā, un es domāju, ka šoreiz
arī Radziņa kungs man ar lielu prieku piekritīs. Ne?
Tad es brīnos par to. Kāpēc tad, Radziņa kungs, ja
Jūs ar drošu prātu gribējāt uzlikt šos pienākumus
namsaimniekiem, pat nevienojoties ar tiem, Jūs ne-
gribat tomēr ievērot pēdējo intereses? Nevar taču
tādā kārtā uzlikt kādu papildnodevu vai augstākus
nodokļus, un, saprotams, ienākumi no šī avota jā-
izlieto tikai tiem atsevišķiem nolūkiem, kuriem no-
devas uzliktas. Tikai tad tas būs taisnīgi, jo citādi
tādā kārtā namsaimniekiem varēs uzlikt apslēptu.
bet ari gluži nepelnītu un nevajadzīgu nodokli. Tas
nav pielaižams, jo visi nodokļi un nodevas, ko pil-
sētas var uzlikt, ir noteikti. Ņemt nodokli apslēpti
būtu nepareizi. Tāpēc vedama sevišķa grāmatvedī-
ba par šīm nodevām, kas tiek izlietotas speciāliem
nolūkiem un arī iekasētās tikai tik lielos apmēros, cik
tas faktiski vajadzīgs. Aiz šāda iemesla es lūdzu
pieņemt šādu piezīmi pie 27. panta: «Šī panta. 26. un
27: punktā apzīmētās nodevas nedrīkst pārsniegt
īsto vajadzību robežas un izlietojamas vienīgi tam
nolūkam, kuram viņas tieši noteiktas. Par šo no-
devu ienākšanu un izdošanu vedams rēķins atsevi-
šķi no citiem pilsētas ieņēmumiem.» Vārdu sakot,
es lieku priekšā apstiprināt to pašu kārtību, kāda
ir tagad pastāvošā likumā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man liekas, ka
Berga kungs grib otrreiz atgādināt to pašu,_ kas jau
iepriekšējos punktos ir pateikts. 26. punktā, Berga
kungs, jauir runa par to, ka var uzlikt maksu samē-
rā ar kanalizācijas uzturēšanai izdotām summām.
Tā tad nodevas var uzlikt tikai samērā ar vajadzī-
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gām summām. Piemēram, ja kanalizācijas ierīko-
šanai izdoti 100 lati, tad tikai šo summu arī var uz-
likt namsaimniekiem kā nodevu; lielāku summu ne-
var uzlikt. Kāpēc tad atkārtot atsevišķā pantā to,
kas jau reiz ir pateikts. Tālāk 27. punktā pieņēmām
Berga kunga priekšlikumu, ka jāpanāk vienošanās.
Kāda te vairs var būt runa par to, ja jau 27. punktā
tas pateikts? Kāpēc 33. punktā vēlreiz vajaga at-
gādināt to, kas jau pieņemts? 26. punktā ir skaidri
pateikts: «ar ierīkošanai izdotām summām» un 27.
punktā «pēc vienošanās». Kas tad vairs paliek pā-
ri? Tā tad baidīties, ka namsaimniekiem varēs uz-
likt kā nodevas lielākas summas nekā ir bijuši izde-
vumi, nav nekāda pamata. Šāds punkts radīs tikai
pārpratumus, tāpēc to vajadzētu noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es atrodu, ka Berga
kunga priekšlikums, noteikt samaksu samērā ar iz-
devumiem, nerunā pretim 27. punktam, kas jau pie-
ņemts. Tas patiesībā izteic to pašu stāvokli, vēl jo
skaidrāk, ja mēs sakām «šīm vajadzībām nepiecie-
šamās summas kā nodevas». Tas saskan ar to, kas
jau pieņemts, tāpēc man nav iebildumu pret vēl
skaidrāku tekstu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts A.
Bergs iesniedzis priekšlikumu:

«27. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
Piezīme. Šī panta 26. un 27. punktā apzīmētās nodevas

nedrīkst pārsniegt īsto vajadzību robežas un izlieto-
jamas vienīgi tam nolūkam, kurami viņas tieši no-
teiktas. Par šo nodevu ienākšanu un izdošanu ve-
dams rēķins atsevišķi no citiem pilsētas ieņēmu-
miem.»

Referentam pret to iebildumu nav? Lieku šo
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga
priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 31 balss.
Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 27.
pants visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 27. panta pieņemšanu visumā pārlabotā
veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 27. pants visu-
mā pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 28.
pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Dome izšķir visas lietas ar klātesošo domnieku absolūtu

balsu vairākumu, izņemot tās, kas paredzētas 31. pantā. Ja
balsis dalītos līdzīgi, balsojams otrreiz, un ja arī tad balsis da-
lītos līdzīgi, priekšlikums uzskatāms pair atraidītu. Balsošana
notiek atklāti, izņemot 129.pantā minētos jautājumus, bet ja ne
mazāk ikā 1/io no visiem' domniekiem prasītu aizklātu balsošanu,
tad jābalso aizklāti. Katram, jābalso personīgi un neviens ne-
vair pilnvarot otru nodot viņa vietā balsi.

1. piezīme. Domnieku balsis, kuri atturējušies no balso-
šanas, pieskaitāmas pretbalsīm.

,2. piezīme. Domnieki, kuri, atrauļjoties no kāda jautāju-
ma izšķiršanas, atstālj pagaidām sēdi vai arī nepie-
dalās balsošanā, uzskaitāmi kā klātneesoši un nav
ieskaitāmi kvorumā.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība):
Deputātu kungi! Šinī pantā noteikta balsošanas kār-
tība. Kommisijas priekšlikumā te paredzēta jauna
kārtība, ne tā, kas pastāvēja līdz šim, t. i. ka to bal-
sis, kas balsošanā atturējušies, tiek pieskaitītas
pretimbalsojušiem,ar vārdu sakot, tāda pat kārtība,
kāda pastāv šeit Saeimā. Tomēr jāaizrāda, ka paš-
valdībās šāda kārtība, netiek praktizēta dažādu
iemeslu dēļ. Pirmkārt jau, skatoties, tā sakot, tīri
teorētiski, nevar atzīt, ka tas, kas balsojot atturas,
būtu balsojis pret kādu priekšlikumu. Pafiesībā
viņš savu gribu nav izpaudis, bet atstājis to izlemt
tiem, kas balsojuši par, vai pret. Kaut gan Iekšlie-
tu ministrija kādreiz mēģināja ievest šo kārtību arī
pilsētu pašvaldībās, pilsētas tomēr turas pie līdzši-
nējās kārtības, t. i. balso par un pret, bet atturēju-
šos neskaita kvorumā. Tāpēc es lieku priekšā strī-
pot pirmo piezīmi un otrā piezīmē vārda «atraujo-
ties no» vietā likt «atturas pie». Tad 2. oiezīme ska-
nētu tā: «Domnieki, kuri atturas pie kāda jautāju-
ma izšķiršanas, atstāj pagaidām sēdi, vai arī nepie-
dalās balsošanā, uzskatāmi kā klātneesoši un nav ie-
skaitāmi kvorumā.» Pantā noteiktais kvorums —
ne mazāks kā puse. Es gribu aizrādīt uz tīri prak-
tisku lietu. Pilsētu pašvaldībām piemēram jāizšķir
jautājumi par dažādu amata personu atalgošanu. Ja
viņas ir domnieki, tad prakse ir tāda, ka šie dom-
nieki paši balsošanā nepiedalās. Viņiem saskaņā ar
spēkā esošo likumu pienākas atturēties. Loģiski iz-
nāk, ka viņi balso pretim. Tāpat ir piemēram ar
norēķiniem par darbību un pārskatu pieņemšanu,
kur valdei jāatturas. Iznāk, ka pilsētas valde attu-
roties balso pati savai darbībai pretim. Tāpēc lieku
priekšā šo pantu grozīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

Deputāts Būmeisters atsakās no vār-
da. Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Deba-
tes izbeigtas. — Deputāts E. Rimbenieks 'iesniedzis
priekšlikumu:

«38. panta 1. piezīmi strīpot, un ,2, piezīmē vārdu «atrau-
joties no» vietā likt «atturas pie».»

Dalītu balsošanu neviens nepieprasa. Vārds
referentam. (Referents E. Rimbenieks no vietas:
«Kommisijas vārdā man jāizsakās pret to.») Kom-
misijas vārdā referents izsakās pret šo priekšliku-
mu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Rimbenieka priekšlikumu. Acīm-
redzot vairākums. Priekšlikums pieņemts. — Nobal-
sošanā nāk 28. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 28. panta pieņemšanu pārlabo-
tā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 28. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts.

Iesniegts priekšlikums:
«Liekam, priekšā sēdi sllēgt.»
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā sēde

bus 21. februārī pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.50 vakarā.)
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1. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam 273
2. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas atbil-

dības dažus Saeimas deputātus (nodod kommisijai) . 274
3. Deputāta J. Baloža u. c. iesniegtais jautājums iekšlietu

ministrim par strādnieku sapulču un izrīkojumu no-
liegšanu Ventspilī:

»

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) 274
4. Deputāta A. Veckalna u. c. iesniegtais jautājums mi-

nistru prezidentam par dzelzceļnieku-dienas strād-
nieku atlaišanu no darba :

A. Vecķalns (sociāldemokrāts) 274
5. Deputāta L. Jeršova u. c . iesniegtais jautājums iekš-

lietu ministrim par kreiso strādnieku vajāšanu paš-
valdībās :

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) 276
6. Deputāta F. Cielēna u. c. iesniegtais priekšlikums — ie-

vēlēt parlamentāru izmeklēšanas kommisiju „Lata" un
„Uniona bankas* lietu izmeklēšanai (pieņem) :

F. Cielēns (sociāldemokrāts) 278, 280
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 279
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 280, 282
A. Bergs (nacionālais bloks) 281
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) 283
A. Klīve (zemnieku savienība) .... 283

7. Dienas kārtības grozīšana :
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 284

8. Ārlietu ministfa atbilde uz deputāta L. Laicena u. c.
iesniegto jautājumu:

H. Celmiņš, ārlietu ministris 284
9. Pilsētu pašvaldības likums (2. lasījuma turpinājums):

E. Rimbenieks, referents . ... 287, 288, 295, 298, 300
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) ' .285, 289, 299
A. Bergs (nacionālais bloks) 286, 288, 289, 292
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 286, 291, 298
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija ) 286
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija) 289
E. Grantskalns (zemnieku savienība) 290, 295
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 294, 297
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs; 297

10. Parlamentārās izmeklēšanas kommisijas vēlēšanas:
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 302
A. Vecķalns (sociāldemokrāts) ... 302

11. Nākošā sēde 304

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu paš-
valdības likums; ārlietu ministra atbilde uzjleputa-
ta L. Laicena u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, pa-
pildināta ar ugunsgrēku apkarošanas likumu. —
Iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtī-
ba pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Deputāts J. Viļpiševskis lūdz slimības dēļ pa-
garināt viņam atvaļinājumu vēl uz divām nedēļām,
skaitot no š. g. 20. februāra. Prezidijs atbalsta šo
lūgumu. Augstajam namam iebildumu nav? Atva-
ļinājums pagarināts.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-
putāta Jāņa Baloža saukšanai pie tiesas atbildības,
apvainota uz sodu likumu 154. panta otrās dalās pa-
mata. Prezidijs liek priekšā nodot šolietu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tā nodota minētai kommisijai. — Tālāk Mi-
nistru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta
Jezupa Trasuna saukšanai pie tiesas atbildības, ap-
vainota uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Ari
tā nodota minētai kommisijai.

Deputāti J. Balodis, E. Miezis, O. Jankus, .!.
Zlaugotnis-Cukurs un L. Jeršovs iesnieguši jautā-
jumu iekšlietu ministrim. Lūdzu to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlie-

tu ministrim:
Uz kāda likumīga pamata un kādos nolūkos iekšlietu mi-

nistris pēdējā laikā sistemātiski liek noliegt visas sapulces, izrī-
kojumus un lekcijas, kuras pieteic Latvijas transiportdarbos no-
darbināto strādnieku arodbiedrības Ventspills nodala un Vents-
pils kooperatīvs «Strādnieks»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds _ jautājuma
motivēšanai deputātam Balodim no strādnieku un
zemnieku frakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mēs gribam dzirdēt no iekšlietu ministra paskaidro-
jumu, kamdēļ beidzamos mēnešos sistemātiski tiek
noliegtas Ventspils transporta strādnieku arodbie-
drības sapulces un izrīkojumi; tāpat arī tiek nolieg-
tas Ventspils kooperatīva «Strādnieka» sapulces,
izrīkojumi un pat lekcijas, kur dienas kārtībā ir tikai
jautājumi par kooperāciju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod! Par
to ir jūsu pašu iesniegts otrs jautājums. (Starpsau-
cieni.)

Šo jautājumu virzīs tālāk saskaņā ar kartības
rulli.

Deputāti A. Vecķalns, P. Zeibolts, A. Petrevics,
V. Bastjānis u. c. iesnieguši jautājumu, ko lūdzu
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs!
Lūdzam celt priekšā ministru prezidenta kungam sekojo-

šu jautājumu:
Sakarā ar līdzekļu atvēlēšanu Satiksmes ministrijai sa-

biedrisko darbu noorganizēšanai un bezdarbnieku nodarbinā-
šanai pēdējā laikā tiek daudzi iilggadīgie dzelzceļnieki — die-
nas strādnieki atlaisti no darba un to vietā nodarbina bezdarb-
niekus.

1) Vai valdībai tas ir zināms, un ko pēdējā domā darīt,
lai turpmāk tas nenotikta?

2) lai atlaistie tiktu atkal nodarbināti?»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma

motivēšanai deputātam Veckalnam.
A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Jau vairāk

gadu Satiksmes ministrija atkārtoti rīkojas ar tādu
paņēmienu, kas nav pielaižams. Tuvojoties rude-
nim, vai pirmos ziemas mēnešos atlaiž veselu rindu
pastāvīgu dzelzceļu strādnieku, un kad Saeima uz-
liek valdībai pienākumu izsniegt zināmas summas
resoriem un pašvaldības iestādēm sabiedrisku dar-
bu rīkošanai, tad atkal Satiksmes ministrija —
dzelzceļu virsvalde pieņem vienu daļu bezdarbnie-
ku un nodarbina tos pie tiem pašiem darbiem, kurus
ir strādājuši atlaistie dzelzceļnieki. Šāds paņē-
miens nav pielaižams aiz tā iemesla, ka ar šādu rī-
cību valsts regulārie darbi, kas jāizpilda budžeta
kārtībā, tiek izpildīti ar sabiedriskiem darbiem pa-
redzētām summām uz to summu rēķina, kas atvē-
lētas sabiedrisko darbu sarīkošanai. Šādā kārtā
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šīs summas tiek vēl vairāk izplicinātas un līdz ar to
laupīta iespēja nodarbināt plašāku bezdarbnieku

»
skaitu.

Šāds manevrs atkārtojas ari šogad. Šogad at-
laisti pusotra simta dzelzceļa strādnieku, kuri bija
nodarbināti jau sākot ar 1921. un 1920. gadiem. Tā
tad viņi ir strādājuši jau 10 gadu un bijuši darbā ne-
vainojami. Ar šādu rīcību panāks tikai no valsts
izprasītā sabiedrisko darbu budžeta sašaurināšanu.
Dzelzceļniekus atlaiž no_ viņu darba vietām un liek
iekšā bezdarbniekus. Šāda kārtība nav pielaiža-
ma. Bez šaubām nebūtu ko iebilst, ka no darba
biržas ņem laukā bezdarbniekus. Jāiebilst gan pret
to, ka Satiksmes ministrija izsviež lielu skaitu
strādnieku uz ielas ziemas laikā, kad nav iespējams
atrast nodarbošanos, tā nostādot viņus pilnīgā bez-
izejas stāvoklī. Ja nu ar strādnieku izsviešanu uz
ielas ziemas grūtajos mēnešos tā rīkojas Satiksmes
ministrija, varbūt tā sāks rīkoties arī Finanču mi-
nistrija un pārējās ministrijas; tad, protams, bez-
darbnieku skaits mākslīgi vēl pavairosies, un uz
ielas izliktiem nebūs iespējams atrast darbu. Pat
privāti uzņēmēji, ja strādnieks ir nostrādājis vai-
rāk gadu, uzskata par savu pienākumu neizsviest
viņu uz ielas klusajos ziemas mēnešos un neatstāt
bez maizes kumosa. Bet mūsu Satiksmes minist-
rija un vispār tagadējā Celmiņa kunga valdība at-
zīst par normālu parādību, ka tos cilvēkus, kas iz-
pildījuši uz dzelzceļiem svarīgus pienākumus, iz-
sviež uz ielas un atstāj bezizejas stāvoklī.

Sociāldemokrātu frakcija grib dzirdēt, kāpēc
tādus paņēmienus atkārtoti lieto un ko valdība do-
mā darīt, lai turpmāk tas neatkārtotos. Ja līdzekļu
budžetā atvēlēts par maz, tad attiecīgiem resoriem
jārūpējas, lai viņiem piešķirtu pietiekoši daudz lī-
dzekļu, bet neciešams un nepielaižams ir tāds stā-
voklis, ka ziemas klusajos mēnešos izliek cilvēkus
uz ielas un nostāda viņus bezizejas stāvoklī.

Tāpat sociāldemokrātu frakcija griežas pie val-
dības ar jautājumupar bezdarba apkarošanu vispār.
Pagājušā rudenī valdības pārstāvis, tautas labklā-
jības ministris, ziņoja, ka tikšot ievestas maiņas un,
lietojot šo maiņu sistēmu, varēšot nodarbināt visus
darba biržās reģistrētos bezdarbniekus. Mums ir
zināms, ka no pašreiz darba biržās reģistrētiem
15.000 bezdarbniekiem nodarbināti ir tikai kādi
5.000, tā tad %, kura strādā tikai 2 nedēļas, ne vai-
rāk. Pēc 2 nedēļām šos strādniekus atlaiž, un viņi
paliek pilnīgi bez darba.

Darba biržā reģistrētiem dīkā esošiem strād-
niekiem neizsniedz itin nekādu pabalstu. Kad bija
iesniegts sociāldemokrātu frakcijas pieprasījums,
ministra kungs deva mums solījumu, ka šogad pēc
iepriekšējo gadu parauga tikšot gādāts pirmām kār-
tām par darbu; ja nevarēšot visus nodarbināt, tad
tikšot atkal izsniegti pabalsti pēc citu gadu parau-
ga. _ Ministra kungs teica, ka bezdarbnieki tikšot
apgādāti ne sliktāk kā kreisās valdības laikā. Mēs
redzam, ka ziemas mēnešos stāvoklis ir ārkārtīgi
grūts un ka valdībajr darījusi ārkārtīgi maz. Vi-
sās pilsētās kā Liepājā, Rīgā, tā Daugavpilī, Vents-
pilī Jelgavā un citur, liels skaits dīkā stāvošo bez-
darbnieku, nesaņem absolūti nekādu pabalstu. Tie
nedaudzie* kuri sabiedriskos darbos ik pēc 2 nedē-
ļām tiek apmainīti, protams, 2 nedēļu laikā nevar
nopelnīt tik daudz, lai turpmākās 2 nedēļas varētu
dzīvot bez kaut kādas nodarbošanās.

Tāpēc mēs gribam dzirdēt valdības atbildi, vai
tiešam ari turpmāk viņa grib tāpat atstāt postā un
trūkumā tos nelaimīgos strādniekus, kas palikuši
bez darba, un nerūpēties ne par sabiedriskiem dar-

biem, ne par pabalstu izsniegšanu ne pašiem bez-
darbniekiem, ne viņu bērniem, ne ģimenēm. Mes
gribam dzirdēt, kā valdība domā turpmāk iztu-
rēties, un vai tiešām valdībai nav ne mazākās gri-
bas kaut drusku nākt pretim grūtos apstākļos eso-
šiem bez darba palikušiem strādniekiem, lai viņi ne-
aizietu bojā un nenomirtu badā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli.

Deputāti L. Jeršovs, O. Jankus u. c. iesnieguši
jautājumu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlie-

tu ministrim: uz kāda likumīga_ pamata iekšlie-
tu ministris liek polītiskās pārvaldes ierēdņiem terronzēt krei-
sās strādniecības pašvaldību frakciju loceklus.jiekot tiempriekšā
atteikties no domnieku amata un neat' likšanas gadījuma drau-
dot ar Kerenska likuma piemērošanu, kas ari pec neilgu laika
tiek izpildīts?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šī jautājuma moti-
vēšanai vārds deputātam Jānim Balodim no strād-
nieku un zemnieku frakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Vispirms es gribētu runāt par Ventspils lietu, par
kuru es jau iesāku runāt, bet kur mani nevietā pār-
trauca, aizrādot, ka es runājot par citu jautājumu,
kaut gan es biju pareizi runājis, kas tagad noskai-
drojās. Mēs iesniedzām šo jautājumu, lai dabūtu
dzirdēt, ko saka iekšlietu ministris par tām repre-
sijām, kas tiek lietotas pret strādniekiem, sevišķi
pret kreisiem strādniekiem. Beidzamā laikā šīs
represijas tiek lietotas sistemātiski. Tā piemēram
neatļauj sasaukt sapulces transportstrādnieku
arodbiedrības Ventspils nodaļai, tāpat Ventspils ko-
operatīvam «Strādniekam»; pēdējam neatļauj pat
noturēt lekcijas par kooperācijas jautājumiem.

Bieži vien mēs esam dzirdējuši iekšlietu mini-
stra atbildes un šinīs atbildēs, starp citu, vienmēr
ir bijis aizrādīts, ka sapulces beidzoties ar «tra-
čiem», tur dziedot strādnieku dziesmas u. t. t., kā-
pēc sapulces esot jānoliedz. Ventspilī beidzamā
laikā pat nav notikusi neviena sapulce. Nav ilgi,
kamēr šī arodbiedrība vispār ir nodibinājusies un
atklājusi savu nodaļu Ventspilī, tomēr šai nodaļai
neatļauj sasaukt sapulces, tāpat kā neatļauj sasaukt
sapulces kooperatīvam, kas nemaz nav domājis
runāt par politiskiem jautājumiem. Tomēr arī šim
kooperatīvam neatļauj neko darīt. Tāpēc mēs ta-
gad prasām iekšlietu ministrim, uz kāda pamala
viņš sistemātiski liek šīs sapulces neatļaut.

Ne tikai kā noliedz sapulces, bet arodbiedrību
biedrus izdzen no viņu telpām. Kad pieteikta sa-
pulce, arodbiedrības telpās ierodas policijas un po-
litiskās pārvaldes ierēdņi un izdzen visus biedrus
no telpām. Šāds gadījums notika pagājušo svēt-
dienu Ventspilī, kur es biju izbraucis, transport-
strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas aicināts,
runāt par saimniecisko krizi un arodbiedrībām.
Šīs arodbiedrības telpās ieradās polītiskās pārval-
des priekšnieks ar visu savu štābu policijas pava-
dībā un izraidīja no tām visus arodbiedrības bied-
rus. Tāpēc mēs prasām iekšlietu ministrim paskai-
drojumu par visiem šiem notikumiem.

Konkrēti runājot par notikumiem Daugavpilī,
jāsaka, ka tādi paņēmieni, kādus sāk lietot pret
Daugavpils strādnieku frakcijas domes locekļiem,
līdz šim vēl nav lietoti visā Latvijā. Pagājušā ne-
dēļā pie Daugavpils pilsētas domnieka Aleksaiidro-
viča griezās polītiskās pārvaldes ierēdņi piedrau-
dēdami: ja viņš negribot nokļūt cietumā, tad lai at-
teicoties no arodnieku frakcijas, to paziņodams
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prese. Ta tad grib, lai šis domnieks ar troksni iz-
stātos no savas frakcijas. Polītiskās pārvaldes ie-
rēdnis viņam sacīja: «Ja Jūs paši to nevarat izdarīt,
tad es Jums uzrakstīšu attiecīgu rakstu ievietoša-
nai laikrakstā, bet Jus to neatsaucat, pretējā gadī-
juma nokļūsit cietumā.» Tagad redzam, ka šis
domnieks ir apcietināts uz Kerenska likuma pamata.
Līdzīgs gadījums noticisar otru domnieku — Sla-
vinski. Dažas dienas vēlāk pie strādnieku frakci-
jas pārstāvja Slavinska griezies polītiskās pārval-
des ierēdnis ar priekšlikumu atsacīties no savas
frakcijas, izstāties no tās ar lielu troksni, piedraudot
nepaklausības gadījumā viņu ievietot cietumā. Ari
šis Slavinskis tagad apcietināts uz tā saucamā Ke-
renska likuma pamata.

Tiešām jājautā mūsu iekšlietu ministrim: vai
var vel tālāk iet. Ja mēs atceramies iekšlietu mi-
nistra paskaidrojumus uz mūsu iepriekšējiem jau-
tājumiem, tad mums ir puslīdz skaidrs, ka ierēdņi
paši neuzdrošinātos to darīt, bet viņiem ir mājiens
no augšienes kompromitēt revolucionāro strādnie-
ku kustību Latvijā, piespiežot atsevišķus cilvēkus
ar terrora palīdzību atteikties no strādnieku intere-
šu aizstāvēšanas, lai pēc tam, varbūt, bazūnētu
prese, ka tie paši _ vairs_ neticot strādnieku kustībai
un ta tadarī pārējā strādniecība tai nevar sekot.
Tāda nolūkā lieto šo terroru. Ar tādiem līdzekļiem
korruptīvā zemnieku savienība, kas jau ir ķērusies
pie savu veikalu dedzināšanas, ir ķērusies pie vil-
totu vekseļu fabricēšanas, lai labāk varētu aplaupīt
strādniekus. Lūk, lai varētu noslēpt savu korruptī-
vo dabu. tad ar visiem līdzekļiem apspiež to strād-
nieku daļu, kas aizstāv strādnieku intereses; grib
piespiest, lai tā atteiktos no cīņas, lai tā atteiktos
no strādnieku aizstāvēšanas. Šo motīvu dēļ mēs
prasām no iekšlietu ministra paskaidrojumu, uz
kāda pamata viņš to ir darījis.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs talak saskaņā ar kārtības rulli.

Uz satversmes 26. panta pamata iesniegts
priekšlikums ar 40 parakstiem, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam1.
Mēs, apakšā parakstījušies Saeimas locekli, uz republi-

kas satversmes 26. panta pamata liekam priekšā Saeimai ie-
celt sevišķu parlamentārisku izmeklēšanas kommisiju, sastā-
vošu no 5 Saeimas Bocekliem, ar sekojošiem uzdevumiem:

1) lai noskaidrotu, kādā stāvoklī atrodas maksāšanas
grūtībās nonākušās sabiedrības «Lats» un «Union-
banka» un kādi valstij paredzami zaudējumi pie šo
saimniecisko organizāciju nobankrotēšanas;

2) lai noskaidrotu, kādos apmēros, kādā veidā un kā-
dos apstākļos ir norisinājusies valsts kreditu piešķir-
šana «Latam» un «Unionbankai» no Latvijas bankas
gan no citām vallsts iestādēm;

3) lai noskaidrotu kādi soli sperti no Latvijas bankas un
citām valsts iestādēm, lai nodrošinātu valsti no zau-
dējumiem, kas var celties sakarā ar «Lata» un «Union-
bankas» nobankrotēšanu;

4) lai noskaidrotu, vai, kādā apmērā un veidā «Lata» un
«Unionbankas» vai viņu darbinieku darbībā ir konsta-
tējamas noziedzīgu nodarījumu pazīmes un ja tās būtu,
tad kādi soļi ir sperti no valsts attiecīgo iestāžu puses
vainīgo personu saukšanai pie tiesas atbildības;

5) lai noskaidrotu, kādi vispārīgi valsts soļi būtu spera-
mi, ilai nākotnē nodrošinātu valsts līdzekļu pasargā-
šanu no tamlīdzīgas izsaimniekošanas.

Rīgā, 21. febr. 1930.
1) F. Cielēns, 2) V. Bastijānis, 3)...
4) A. Rudevics, 5) R. Dukurs, 6) K. Dēķens, 7)
V. Pigujevskis, 8) Ed. Dzelzītis, 9) K. Būmeisters,
10) J. Muižnieks, 11) Ed. Radziņš, 12) Kr. Eliass,
13) A. Vecķalns, 14) R. Bīllmanis, 15) P. Zeibolts,
16) Nik. Kalniņš, 17) M. Rozentāls, 18) J. Višņa,
19) .1. Celms, 20) N. Maizelis, 21) P. Ulpe, 22)

A. Petrevics, 23) M. Skujeniekš, 24) M. Kallistra-
tovs, 25) M. Lazersons, 26) K. Balodis, 27) F.
Menderis, 2®) M. Nuroks, 29) L. Špolanskis, 30)
.1. Vinters, 31) G. Jeļisējevs, 32) J. Korņiljevs, 33)
.1. Šterns, 34) A. Kurcijs, 35) J. Qpyncans, 35)
J. Breikšs, 37) E. Rimbenieks, 38) K. Kiršteins,
39) P. Juraševskis, 40) G. Mīlbergs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šo priekšlikumu
var apspriest šaī sēdē, ja nevienam Augstā nama
deputātam nav pret to iebildumu. Iebildumu ne-
vienam nav? —• Vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Vienā no iepriekšējām Saeimas
sēdēm sakarā ar iesniegto jautājumu jau pārrunā-
jām no šīs katedras šo 2 saimniecisko uzņēmumu
nokļūšanu bankrota stāvoklī. Jāsaka, ka šinī gadī-
jumā tas nav vienkāršs notikums. Tas nav vien-
kāršs notikums ar 2 kaut' kādu siļķu bodīšu noban-
krotēšanu Daugavpilī vai Jelgavā. Bankrota stā-
voklī ir nonākuši 2 lieli saimnieciski uzņēmumi, kas
savā darbībā saistās ar plašām zemnieku aprindām
no vienas puses un ar Latvijas valsts līdzekļu iz-
mantošanu no otras puses. Lieta beigsies ar to, ka
Latvijas valstij būs jācieš lielāki zaudējumi. Šinī
gadījumā minētām 2 organizācijām aizdoti valsts
līdzekļi, kas sniedzas vairāk miljonos. Jo vairāk
vajadzīgs lietu vispusīgi izmeklēt tāpēc, ka, līdzek-
ļus piešķirot, acīmredzot Latvijas banka, Latvijas
bankas padomes vairākums nav piegriezuši vaja-
dzīgo vērību šo uzņēmumu saimnieciskai drošībai,
financiālām spējām un praktiskās dzīves nodarbī-
bai. Tāpēc šim apstāklim jāpiegriež nopietna vē-
rība un nopietni jāizmeklē visa tā aizmugure, visi
tie apstākļi, kas ir sekmējuši šādu Latvijas bankas
padomes vairākuma kredītpolitiku attiecībā uz šīm
divām speciālām organizācijām.

Cienījamie kungi, ja paskatāmies sodu likumos,
tad redzam, ka tie nosaka sekojošo. Ja kādas ak-
ciju sabiedrības vaj akciju bankas vadība nemākulīgi
noved šo organizāciju pie bankrota, tad par to draud
cietuma sods; ja turpretim konstatējama arī ļaun-
prātība, tad paredzēts pārmācības nams. Es šodien
nesaku — un man nav datu, lai to varētu teikt —, ka
šo organizāciju vadība būtu novedusi šīs organizā-
cijas pie bankrota noziedzīgā kārtā. Bet kas attie-
cas uz Latvijas atjaunošanas sabiedrības «Lata»
nodarbību, tad viņas atsevišķās nodaļās mēs jau uz
ārieni.redzam nepārprotami noziedzīga nodarījuma
pazīmes. Tā Jelgavā var konstatēt nevērtīgu vek-
seļu fabricēšanu, par ko paredzēts sods. Tāpat
mēs nupat lasām, laikrakstos, ka Rūjienas nodaļā
nodezinātas visas kases un kantora grāmatas un
arī naudas skapis. Tas ir noziedzīgs nodarījums,
par ko paredzēts sods — ne mazāks par spaidu dar-
biem. Tālāk_— mēs esam dzirdējuši, ka šīs orga-
nizācijas savā nodarbībā ir laidušas apgrozībā ne-
segtus čekus. Tālāk — ir dzirdēts, ka šīs organi-
zācijas bēdzinājušas ieķīlātu mantu. Par šādu man-
tas bēdzināšanu mūsu sodu likumos paredzēts sods
ne mazāks par pārmācības namu.

Ievērojot, ka saimniecisko organizāciju —
«Lata»

^
un «Uniona bankas» — priekšgalā ir atradu-

šās mūsu lielākās pilsoniskās partijas politiskie va-
doņi, ka Klīves kungs, Pauļuka kungs, Alberinga
kungs, Brieža kungs un daži citi kungi, un ievērojot
to, ka šī lielā politiskā partija patlaban ir mūsu
valdības, pilsoniskās koalīcijas galvenais balsts,
sabiedrībā ir radušās dibinātas bažas. Vispirms:
vai valdība no savas puses nespers kādus soļus,
lai financiālā ziņā glābtu šīs organizācijas, kā «La-
tu» , ta ari «Uniona banku», t. i. vai Latvijas banka,
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vai arī Finanču ministrija neieguldīs atkal jaunus
līdzekļus šajās neglābjama bankrota priekšvakara
esošās organizācijas. Otrkārt rodas dibinātas
bažas par to, vai tiesu iestādes pietiekoši uzmanīgi
būs mēģinājušas izmeklēt šo organizāciju lietas;
vai tiesu iestādes būs pietiekoši aktīvas, lai ari no
savas puses izmeklētu šo organizāciju nonākšanu
bankrotā, šo organizāciju stāvokli un nodarbību vi-
ņu likvidācijas laikmetā, vai arī šeit nebūs konsta-
tējamas noziedzīgu nodarījumu pazīmes līdzīgi
tādām, kā vekseļu viltošanai masu veidā Jelgava
un māju dedzināšanai Rūjienā. Mēs esam piedzī-
vojuši savā vairāk kā 10 gadu ilgā praksē, ka. tie-
sas iestādes, izmeklēšanas tiesnešus un prokuratūru
ir mēģināts polītiski iespaidot, lai slēptu patiesību.
Tāpēc mūsu frakcija pamatoti domā, ka arī šai lietā
Latvijas republikas valsts augstākai iestādei, Sa-
eimai, ir jānodibina izmeklēšanas kommisijā, kura
no savas puses noskaidrotu: 1) kādos apmēros
Latvijas valstij ir cēlušies un var celties zaudējumi;
2) kādi bijuši tie apstākļi, kas sekmējuši nenormāli
lielu kreditu piešķiršanu tik vājām un nedrošām
saimnieciskām organizācijām; 3) kā valsts domā
aizstāvēt savas intereses, lai dabūtu atpakaļ aizdo-
to naudu; 4) kādi noziedzīgi nodarījumi stāv sakarā
ar šo 2 organizāciju darbību un 5) kādi soļi būtu
sperami mūsu likumdošanā vai citādi, lai nepieļautu
nākotnē tamlīdzīgā veidā un tamlīdzīgos apmēros
valsts līdzekļu korruptīvu izšķērdēšanu un izsaim-
niekošanu.

Es domāju, ka šie notikumi ir pietiekoši svarīgi
mūsu jaunajā Latvijas valstī. Tamlīdzīga veida
parādības ir galīgi un uz visiem laikiem izskauža-
mas. Mēs domājam, ka it sevišķi taisni jaunajām
un mazajām valstīm tamlīdzīgas parādības katego-
riski jāizskauž, jo viņu ārējais kredits, viņu starp-
tautiskais stāvoklis saimnieciskā ziņā, arī viņu
starptautiskais kredits politiskā ziņā lielā mērā at-
karājas no tā, kā valsts vara reaģē uz tamlīdzīgām
parādībām, kādos apmēros un ar kādiem līdzekļiem
valsts vara grib tamlīdzīgas parādības izskaust.
Ja Latvijas valsts neatrastu līdzekļus, kā tamlīdzī-
gas parādības nopietnā un kategoriskā veidā ap-
karot, tad tas vislielākā mērā kaitētu Latvijas
valsts saimnieciskam un politiskam iekšējam un
ārējam kredītam. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija
domā, ka šis ārkārtējais līdzeklis — parlamentā-
riskas kommisijas nodibināšana šinī gadījumā ir
vairāk kā vietā un vairāk kā vajadzīgs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Centra bloks ir pievienojies
šim priekšlikumam aiz sekojošiem trim ļoti svarī-
giem iemesliem: pirmkārt — lai pieliktu visas pū-
les valsts zaudējumu novēršanai šinī lielā saimnie-
ciskā nelaimē; otrkārt — lai vainīgie, kas šeit ir pie-
laiduši dažādus nepielaižamus nodarījumus, kur ne-
apšaubāmi konstatējami krimināla rakstura pārkā-
pumi, neizbēgtu savam pelnītam sodam; treškārt
— lai nevainīgi cilvēki, kas ievilkti šinī cilpā, neciestu
?veltīgi zaudējumus, lai rastu kaut kādu ceļu, kā
šiem cilvēkiem nākt palīgā. Lai pieliktu visas pū-
les šo triju uzdevumu veikšanai, mēs esam atbalstī-
juši parlamentāras kommisijas iecelšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Ie-
sniegts priekšlikums —

pārtraukt sēdi uz 20 minūtēm un sasaukt frakciju pado-
mes sēdi parlamentārās izmeklēšanas kommisijas vēlēšanu
noskaidrošanai.

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Bastjānim
uz 5 minūtēm.

V. Bastjānis (sociāldēmokrats)ļ Mēs liekam
priekšā pārtraukt sēdi uz 20 minūtenv lai frakciju
padomē frakcijas varētu pārrunāt jautājumu paršīs
parlamentārās izmeklēšanas kommisijas sastāvu
un arī lai dotu kandidātus vēlēšanām. Mums šķiet,
ka šīs kommisijas vēlēšanas nevar atlikt uz nākošo
sēdi, bet tā jāievēl jau šodien, jo lieta ir tik ārkār-
tīgi svarīga un steidzama, ka katra nokavēšana var
nākt par ļaunu. Aiz šī iemesla, lai frakcijas varētu
apspriesties un dot kandidātus kommisijas ievēlē-
šanai, jānotur frakciju padomes sēde.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī priekš-
likuma vairāk neviens nevēlas? — Nobalsošana nak
deputātu Petrevica, Veckalna, Rozentāla u. c. ie-
sniegtais priekšlikums —

pārtraukt sēdi uz 20 minūtēm un sasaukt frakciju pado-
mes sēdi parlamentārās izmeklēšanas kommisijas velēšanu no-
skaidrošanai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-
mu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. Pasludinu pārtraukumu uz 20
minūtēm. Lūdzu frakciju padomes locekļus sapul-
cēties frakciju padomes telpās.

(Pārtraukums no pīkst. 5.50--6.30 vakarā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde tur-
pinās.

Sakarā ar priekšlikumu — ievēlēt izmeklēša-
nas kommisiju frakciju padome izsacījās, ka šī
kommisijā ievēlama nākošā otrdienas sēdē. Vai
kāds vēlas vārdu pret šo priekšlikumu? Vārds
deputātam Cielēnam pret to.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputāti. Man sociāldemokrātu frakcijas vārdā jā-
izsakās pret šo priekšlikumu un jāuztur spēkā
priekšlikums ievēlēt šo kommisiju šodien aiz seko-
jošiemmotīviem. Kommisijai, kad tā būs ievēlēta,
pirmā sākumā būs jāuzmet praktiskais darba plāns
attiecībā uz anketu un ziņu ievākšanu, un tas viss
aizņems zināmu laiku. Tāpēc praktiski kommisijā
varēs sākt darboties tikai pēc zināma laika sprīža.
Lai nekavētu kommisijas darbību, lai viņa varētu
stāties pie darba iespējami ātrāk, sociāldemokrātu
frakcija domā, ka it labi šo kommisiju varētu ievē-
lēt jau šodien, pēc maza pārtraukuma, vai arī atlie-
kot to uz sēdes beigām.

Steidzamību ievēlēt izmeklēšanas kommisiju
jau šodien es gribētu pamatot ar sekojošiem apstāk-
ļiem.

Sabiedrībā ir zināms uztraukums sakarā ar šo
divu organizāciju bankrotiem, sakarā ar eventuā-
liem lieliem valsts zaudējumiem un sevišķi sakarā
ar dažiem ļaunprātīgas dabas notikumiem, nozie-
dzīgiem nodarījumiem, kas dibināti met ēnu uz šīm
organizācijām. «Lata» organizācijas nodaļu tīri
krimināla rakstura darbība, kā piemēram kantora
dedzināšana un vekseļu fabricēšana masu kārtībā,
ir parādības, par kurām plašākās tautas aprindās ir
zināms uztraukums, uzbudinājums, kas ir vēl daudz
lielāks nekā prese mums to izpauž. Lai tau-
ta, visas ieinteresētās aprindas un arī ārze-
mes redzētu, ka Latvijas valsts atbildīgā iestāde no
savas puses grib spert nopietnus soļus šādu parādī-
bu izpētīšanai un eventuālai apkarošanai, steidza-
mība un ātri so\i būs vislabākie līdzekļi, kas tautas
masām dos zināmu gandarījumu, zināmu garantiju,
ka šinī lietā nenotiks noziedzīgu nodarījumu slēp-
šana, bet ka valsts šo lietu vispusīgi noskaidros.
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Tapec sociāldemokrātu frakcija domā, ka vēlēša-
nām jānotiek šodien, neizšķirot jautājumu, vai
darīt to tuht, vai arī sēdes beigās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Es domāju, ka šinī Augstajā namā
nebūs neviena, kas gribēs šo lietu, kas uzbudinā-
jusi ļoti plašas sabiedrības aprindas, vilcināt ilgāk,
kavējot izmeklēšanu. Es domāju, ka neviena frak-
cija nav ieinteresēta novilcināt ilgāk šīs lietas no-
skaidrošanu. Nevis tas bija iemesls frakciju pado-
mei atlikt vēlēšanas uz otrdienas sēdi, bet citi tech-
niskas dabas iemesli. Tie ir sekojošie. Kāds ļau-
nums varētu notikt, ja kommisiju neievēlētu šo-
dien? Minēja ārzemes. Ārzemes ātrāk dabūšot
zināt. Ārzemes taču dabūs zināt arī to, ka mēs
nolēmuši šādu kommisiju iecelt. Ar to ir skaidrs,
ka parlaments darīs visu šīs lietas noskaidrošanai.
Noskaidrošana ir nodrošināta ar kommisijas faktu,
ko esam pieņēmuši pilnīgi vienprātīgi, un ar to ie-
spaids ārzemēs ir panākts. Tā tad tas iebildums
atkristu.

Paliek tikai techniskā izpildīšana. Mēs visi
esam vienis pratis, ka lieta ir ļoti svarīga, un pie tās
jāpieiet ļoti uzmanīgi. Techniskā puse nav tik vien-
kārša. Mēs konstatējām frakciju padomes sēdē, ka
ir jautājums, vai viens vai otrs bloks dabūs kommi-
sijā kandidātu. Man te jāaizstāv nacionālā bloka
intereses. Patlaban mēs esam blokā 8 personas, bet
mums ir cerība bloķēties vēl ar kādu citu frakciju,
un tad mums būtu 10 vīru bloks. Tādos apstākļos
mums ir tiesības dabūt uz atslēgas pamata vienu loce-
kli ievēlamā kommisijā. Patlaban bloks vēl nav
noslēgts, bet sarunas turpina vest, un cerams, ka
vienošanos panāks. Turpretim, ja kommisiju grib
ievēlēt jau šodien, tad bloku mēs nevaram
noslēgt, un tādā gadījumā ar mūsu 8
vīru bloku konkurē kāds cits — 9 vīru
bloks, kam tad būs izredzes dabūt savu kandidātu.
Tā tad, mums ir ļoti svarīgi, vai mēs paspējam no-
dibināt bloku un dabūt savu kandidātu, vai nē,

Bija ari vēl otrs priekšlikums — atlikt kommi-
sijas vēlēšanas uz šīs sēdes beigām un sēdes laikā
vest sarunaspar blokiem.Arī šispriekšlikumsmums
nav pieņemams, "jo mēs pazīstam mūsu sēžu gaitu
un zinām, ka tad var rasties lielas nejaušības.Tai-
sni šīs sēdes laikā nav iespējams vest nekādas sa-
runas un slēgt blokus. Patlaban dienas kārtībā ir
pilsētu pašvaldības likums, kur nobalsošana par at-
sevišķiem pantiem iet samērā ātri un starpbrīži ir
par īsiem, lai varētu vest kādas sarunas. Ievēlot
šo svarīgo kommisiju, uz ātru roku, kura arī mēs
gribam dabūt savu locekli, var gadīties dažādas ne-
jaušības.Līdz otrdienai mēs neko nevaram zaudēt.
Lēmums mums ir, ka kommisijā ievēlama, bet vie-
nīgi nav zināms kommisijas sastāvs. Aizrādīja,- ka
varētu notikt atkal dedzināšanas, vai nezin kas.
Kungi! Dedzināšanas mēs neaizkavēsim, un tas arī
nav mūsu uzdevums; tā ir policijas lieta, kurā mes
nevaram iejaukties. Lai aizkavētu citas_ nebūšanas,
jau strādā Latvijas bankas un citu iestāžu ierēdņi.
Arī Finanču ministrija ir iesākusi izmeklēšanu, tā
ka padarīt apstākļus vēl ļaunākus nemaz vairs nav
iespējams. Es lūdzu, augsti godātie deputātu kun-
gi, mūsu tiesības šinī ziņā sargāt un ļaut mums sa-
stādīt savu bloku. Šodien mes to izdarīt nevarē-
sim. Mums jālūdz aizstāvēt mūsu dibinātas tiesī-
bas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Es lūdzu vērst uzmanību uz tiem konkrētiem
apstākļiem, kādos šis jautājums tiek apspriests un
kādos patiesībā mēs prasām šīs kommisijas
ievēlēšanu. Motīvi, kas izteikti pret kommisijas
ievēlēšanu šodien, ir vienīgi techniskas dabas,_ un
šie techniskas dabas motīvi ir tādi, ka nacionālais
bloks, kurā skaitās 8 personas, nevar dabut
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priekšstāvi šinī kommisijā, jo priekšstāvis nak uz
ik 20 personām. Var jau būt, ka nacionālais bloks
pēc kādas nedēļas vai pēc kāda mēneša sameklēs
šīs 20 personas; bet var būt, ka viņštās arī nesa-
meklēs. Aiz tā iemesla Saeimai būtu jānolemj, ka
šī kommisijā ievēlama šodien.

Es domāju, ka patiešām dedzināšanas vai citi
krimināla rakstura jautājumi norisināsies arī neat-
karīgi no šīs kommisijas. Bet, kungi, neaizmirstiet
vienu lietu, ka visa Latvijas sabiedrība šai jautā-
jumā ir lielā mērā — es neteikšu, ieinteresēta, bet
uztraukta, tāpēc ika jautājums grozās ap miljo-
niem lielām valsts summām, ap veselām kategori-
jām ļaužu, kas tiek ierautas līdzi šinī bankrotā, kas
zaudēs savus noguldījumus u. t. t. Visi tie taču pra-
sa kādu skaidrību, visi jautā, kāds ir lietas stāvok-
lis. Ja šodien Saeima, pēc tam, kad prasība par
kommisiju ir iesniegta, vēlēšanas atliek, — sakait,
kā to lai iztulko sabiedrība? Tikai tāpēc, ka Ber-
ga kungam ir 8 cilvēki, viņš nevar dabūt savu
priekšstāvi! — Te izskaidrojums var būt tikai viens,
proti, ka vairākums, kurš to grib darīt, ir ieintere-
sēts šai lietā. Es domāju, kungi, ka vairākumam
taču nav vēlēšanās to šodien parādīt. Lai nomie-
rinātu sabiedrības uztraukumu, parlamentam va-
jaga dot iespēju kommisijai ātrāk strādāt, lai no-
skaidrotu visus šos jautājumus.Tāpēc arī ir vēlams
iecelt kommisiju ātrāk, ja tādu vispārīgi ieceļ. Bet
tā kā satversme garantē šādas kommisijas iecelša-
nu, tad aiz techniskiem motīviem nav vajadzīgs
atlikt tās ievēlēšanu.

Lai Berga kungam dotu iespēju vest zināmas
sarunas par blokiem, varam vēlēšanas nolikt šo-
dien pirms sēdes slēgšanas. Pulkstens nav vēl sep-
tiņi, bet mēs sēdēsim līdz deviņiem vai, varbūt,
pat ilgāk, un man liekas, ka tad būs pietiekoši lai-
ka sarunu vešanai un līgumu noslēgšanai. Tāpēc
mēs uzturam priekšlikumu ievēlēt kommisiju jau
šodien, pirms sēdes slēgšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie frakciju padomes
priekšlikuma vārdu vairāk neviens nevēlas? Frak-
ciju padome liek priekšā:

parlamentāro izmeklēšanas kommi'siiļu ievēlēt nākošo
otrdien.

Bez tam iesniegts otrs priekšlikums, ko parak-
stījuši deputāti V. Bastjānis un J. Celms:

parlamentāro izmeklēšanas kommisiju ievēlēt šinī sēdē
pirms sēdes slēgšanas.

Vispirms likšu uz balsošanu frakciju padomes
priekšlikumu. Ja to pieņems, atkritīs deputātu Bast-
jāņa un Celma iesniegtais priekšlikums; ja frakciju
padomes priekšlikumu noraidīs, skaitīsies par pie-
ņemtu deputātu Bastjāņa un Celma priekšlikums.
Lieku uz balsošanu frakciju padomes priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret frakciju padomes
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par frakciju padomes priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par frakci-
ju padomes priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret —
50 balsis. Frakciju padomes priekšlikums noraidīts;
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pieņemts deputātu Bastjāņa un Celma priekšlikums.
— Deputāts 0. Jankus iesniedzis rakstītu paskaid-
rojumu par balsošanas motīviem.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pret balsoju tāpēc, ka strādnieku un zemnieku frakcija

nevēlas būt par šķērsli parlamentārai izmeklēšanai, tomēr vi-
ņa netic, ka šāda kommisijā pie pastāvošās iekārtas un ap-
stākļiem varētu atsegt korrupcijas pamatus vai garantēt, ka
tāda neatkārtosies ar citiem kopitālistiskiem uzņēmumiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds paskaidro-
jumam par paziņojumu deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija balsoja pret frak-
ciju padomes priekšlikumu tāpēc, ka viņa negribēja
būt par šķērsli parlamentārai izmeklēšanai. Bet rei-
zē ar to mūsu frakcija grib atklātībā paziņot balso-
šanas motīvos savu viedokli, kas ir sekojošais. —
Mēs nekādā ziņā negribam, lai mūsu balsošanu iz-
tulkotu kā uzticību parlamentārai izmeklēšanai un
šai kommisijai. Mums nav it nekādu illūziju un
paļaušanās, ka parlamentārā izmeklēšanas kommi-
sijā patiesi noskaidros korrupcijas kapitālistiskos
cēloņus un šķiru raksturu. Par to mums nav nekā-
du illūziju, un mēs uzaicinām arī visplašākos strād-
niecības un darba tautas slāņus tam neticēt. Mēs
brīdinām viņus no šādām illūzijām, jo parlamentārā
izmeklēšanas kommisijā vispirms jau būs reprezen-
tētas tās pašas buržuāzijas korruptīvās aprindas,
kas savu politiku, visu savu šķiras polītiku taisni
dibina uz korrupciju, strādnieku izsūkšanu un ap-
spiešanu. Ir skaidrs, ka šīs aprindas, kas nodar-
bojas ar korrupciju, nevar noskaidrot korrupcijas
cēloņus. Otrkārt tur piedalās arī šķietamā sociāl-
demokrātu «opozicija», kura faktiski atrodas poli-
tiskā koalīcijā ar buržuāziju, revolucionāro strād-
nieku apspiešanā un saimnieciskā koalicijā ar bur-
žuāziju, sēdot kapitālistiskās valsts financiālā apa-
rātā, kura ir arī tieši iejaukta šinī korrupcijas skan-
dālā, kurai ir tiešas saites ar to. Kā jau frakciju
padomē un te izteicās valdības un labā spārna pār-
stāvji, tā arī sociāldemokrātu runātāji, — tad tie
visi ir vienprātīgi motīvos par parlamentārās iz-
meklēšanas kommisijas iecelšanu. Ar to jāapmie-
rinot sabiedrības prāti, esot jānovada sabiedriskā
uztraukuma zibeņi. Citiem vārdiem: jūsu korrup-
tīvās buržuāzijas valdība un kapitālistiskā valsts
līdz ar tās finanču aparātu jānomazgā balti. Tādā
veidā jāglābj kapitālistiskā valsts un sabiedriskā
sistēma līdz ar tagadējo valdību no šo korrupcijas
skandālu blamāžas. Tie ir jūsu patiesie motīvi, kas
vieno jūs vienā kapitālistiskā frontē no labā spārna
līdz šai kreisai sienai. Šo izmeklēšanas kommisiju
jums vajaga iecelt, lai tautas masām noslēptu kor-
rupcijas patiesos cēloņus un uztraucošās lietas no-
vadītu mierīgākā gultnē. Tāpēc mēs nekādā ziņā
nevaram kultivēt illūzijas par tādu parlamentāru
izmeklēšanas kommisiju, bet, kā jau teicu, mēs ne^-
gribam arī būt par šķērsli jūsu parlamentārās iz-
meklēšanas komēdijai. Lūdzu, kungi, izmeklējiet
veseli!_ Mēs bijām par to, lai jau šodien jūs varat
izmeklēt savas kopējas korruptīvās padarīšanas un
veikalus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā
vārds deputātam Klīvem.

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie depu-
tātu kungi! Cielēna kungs savā runā pirms pārtrauku-
ma starp citu izteicās tā: «Ņemot vērā to, ka šo
saimniecisko organizāciju — «Lata» un «Uniona
bankas» priekšgalā ir atradušies mūsu lielākās pil-
soniskās partijas politiskie vadoņi, kā Klīves kungs»

u. t. t. — uzskaitīti vel citi kungi. Man jāsaka, ka
1. martā paiet 3 gadi, kamēr es neieņemu nekādu
amatu šinīs organizācijās, kā es to jau vairāk reižu
esmu paskaidrojis no šīs vietas. (E. Cielēns no vie-
tas: «Un akcijas?») Griezieties Finanču ministrijā
un paskataities!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 1. dienas
kārtības punkts izsmelts.

Deputāti A. Petrevics, F. Cielēns u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

pēc 1. dienas kārtības punkta — prezidija ziņojumiem ap-
spriest 3. dienas kārtības punktu 2. vietā.

Vārds deputātam Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Sekojot mūsu parlamentārām tradīcijām — ne-
novilcināt valdības atbildes noklausīšanos, mūsu
frakcija liek priekšā pārtraukt iesāktā likumprojekta
apspriešanu un tūlīt noklausīties valdības atbildi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šo priekšliku-
mu neviens vārdu nevēlas? Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Petrevica
u. c. iesniegto priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Šispriekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ārlietu ministra atbilde uz depu-
tāta L. Laicena u. c. iesniegto jautā-
j u m u. Vārds ārlietu ministrim Celmiņam.

Ārlietu ministris H. Celmiņš: Augsti godātie
tautas vietnieki! Pagājušā Saeimas sēdē Saeimas
prezidijam iesniegts jautājums, ko parakstījuši depu-
tāti Linards Laicens, Jankus, Miezis, Zlaugotnis-
Cukurs un J. Balodis, un kam ir šāds saturs: «Lū-
dzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu ārlietu
ministrim: «Kādu stāvokli ieņem Latvijas ārlietu va-
dība a) attiecībā pret Igaunijas valsts vecākā vieso-
šanos Polijā un b) pret nemieru, kāds radies Lietuvā
un Padomju savienībā sakarā ar šo viesošanos, kur
šādu viesošanos uzskata 1) par neutrālitātes neievē-
rošanu Viļņas jautājumā un 2) par vienu no kara ga-
tavošanas aktiem pret Padomju savienību».»

Uz jautājumu pagodinos atbildēt sekojošo.
Latvijas ārējās politikas pamata līnijas ir notei-

kusi jau pati daba ar mūsu valsts ģeopolitisko stā-
vokli. Ir pilnīgi skaidrs, ka latvju tauta nevar neko
karstāk vēlēties, kā pastāvīgu miera un politiskas
stabilitātes nodrošināšanu Baltijas jūras piekrastē.
Tikai šādos apstākļos tā var sekmīgi turpināt savas
ar tik daudz upuriem radītās valsts izbūvi un nostip-
rināšanu. No tā savukārt izriet, ka Latvija katrā ga-
dījumā un attiecībā pret visām pārējām valstīm var
un grib atbalstīt vienīgi miera polītiku un ir gatava
atbalstīt katru soli, kas grib nostiprināt pasaules
mieru. Šai sakarā lai būtu atļauts pastrīpot Latvijas
lojālo un uzticības pilno darbību Tautu savienībā un
Latvijas pievienošanos Kelloga-Briana paktam par
atteikšanos no kara. Parallēli šai miera politikai un
saskaņā ar tās garu Tautu savienībā,Latvijas ārlietu
vadība jau kopš pirmajiem mūsu valsts pastāvēšanas
laikiem ir centusies nodibināt sevišķi tuvas un drau-
dzīgas attiecības ar tām mūsu kaimiņvalstīm, kas,
līdzīgi Latvijai, tikai nesen ieguvušas brīvību. Šie
centieni izpaudās Baltijas valstu savienības idejā, no
kuras līdz šim, diemžēl, dažādu kavēkļu dēļ, realizē-
ta vienīgi Latvijas-Igaunijas divsavienība. Katram
un arī man ir skaidrs, ka arī Baltijas valstu savienī-
bas mērķis, tāpat kā katras šai savienībā ietilpsto-
šās atsevišķas valsts politikas mērķis, var būt vienī-
gi miera un drošības nostiprināšana Baltijas jūras
piekrastē un ka ideja par tādu savienību nesatur,
nevar un nedrīkst saturēt nekādu agresīvu nodomu
ne pret vienu citu valsti.
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Novērtējot Igaunijas valsts vecākā vizīti Polijā
no tautu un_ valstu miera un Baltijas valstu savstar-
pējas tuvināšanās viedokļa, Latvijas valdībai pret
sabiedrotas Igaunijas valsts galvas braucienu neva-
rēja but un nav nekādu iebildumu. Arī Igaunija un
Polija atkārtoti ir deklarējušas, ka braucienam pie-
mīt tikai laipnības, pieklājības un draudzības akta
nozīme.

Viļņas jautājumāLatvija vienmēr ir ieturējusi un
turpinās jeturēt pilnīgu neutrālitāti un uztur un vē-
las uzturēt ka ar Lietuvu, tāar Poliju labas un drau-
dzīgas attiecības.

Man nav arī saprotams, uz kāda pamata Igau-
nijas valsts galvas braucienu uz Poliju varētu iztul-
kot par kādu kara gatavošanas aktu pret Padomju
savienību. Man arī nav zināms, ka Padomju savie-
nības valdība to par tādu uzskatītu. Es nevaru ie-
domāties, kuru no Baltijas valstīm tāds karš varētu
interesēt. Taisni otrādi: Latvija un pārējās Baltijas
valstis katrā izdevīgā gadījumā ir pierādījušas sa-
vus nopietni domātos miera centienus. Vislabākā
liecība tam ir fakts, ka tagadējā Latvijas valdība pa-
gājušā gada sākumā parakstīja Litvinova protokolu
kopā ar Padomju Krieviju, Igauniju, Poliju un Rumā-
niju. Ar šo protokolu Latvija kopā ar saviem kaimi-
ņiem nolēma attiecināt uz sevi Kelloga pakta notei-
kumus par atteikšanos no kara, kā nacionālās politi-
kas ieroča, vēl pirms pašapaktaspēkā stā-
šanās, t. i. deva visskaidrāko deklarāciju par sa-
viem miera centieniem.

Deputāts Laicena kungs savā motivācijas runā
aizskāra vairākus citus jautājumus un noskaidroja
arī savu personīgo ārējās politikas līniju pret Vakar-
eiropas valstīm un Padomju savienību. Uz šiem jau-
tājumiem es varu un gribu atbildēt ar augsti godā-
jamā Saeimas priekšsēdētāja Dr. Paula Kalniņa kun-
ga vārdiem, ar kuriem viņš laipnā kārtā griezās pie
deputāta Laicena un pārtrauca viņa runu. Es tos
citēšu no stenogrammas: «Deputāt Laicen, tam ļoti
maz sakara ar Igaunijas valsts vecākā viesošanos!»
(Starpsauciens strādnieku un zemnieku frakcijas sē-
dekļos: «Celmiņš atbild ar sociāldemokrāta vār-
diem. Smuki! Smuki!»).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības likums. Referents
E. Rimbenieks. Turpinās likuma apspriešana pa
pantiem. Lūdzu nolasīt 29. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas valdes un revīzijas kommīisijas locekļu vēlēša-

nas notiek 'aizklāti balsojot. Tāpat aizklāti balsojot dome lemj
par atalgojumu un pabalstu noteikšanu pilsētas pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem, kā arī izšķir ierosinājumus
par minēto personu saukšanu pie atbildības, pie kam ieintere-
sētām personām, izņemot vēlēšanas, nav tiesības balsot Jīdzi.

k

Piezīme. Pirms lēmumu pieņemšanas par apsūdzētām
personām uz viņu vēlēšanos uzklausāmi to paskaidro-
jumi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 29. pantā lv
runa par apsūdzētām personām. Tur teikts, ka jā-
uzklausa arī viņu paskaidrojumi, bet nav teikts, kā
paskaidrojumi uzklausāmi. Nav saprotams, vai ap-
sūdzētos uzaicinās uz sēdēm, vai nolasīs viņu _ rak-
stiskos paskaidrojumus. Tāpēc lieku priekša ie-
spraust vārdus «rakstiskus vai mutiskus paskaidro-
jumus», t. i. ka apsūdzētais varēs dot vai rakstiskus,
vai mutiskus paskaidrojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

i i i ii . .

A. Bergs (nacionālais bloks): Man, deputātu
kungi, ir papildinājums pie 29. panta. Es lūgtu pir-
mā teikuma beigās, kur teikts, ka kommisiju u. t. t.
vēlēšanas notiek aizklāti balsojot, piespraust vēl
vārdus «uz proporcionalitātes pamatiem». (Starp-
sauciens.) Atvainojiet, tas ir gan pie 29. panta!
Pants sākas tā: «Pilsētas valdes un revīzijas kommi-
sijas vēlēšanas notiek aizklāti balsojot.^.» Kungi, es
neesmu proporcionālo vēlēšanu piekritējs, es atzīstu
tās par netaisnīgām kā valsts vēlēšanas, Saeimas
vēlēšanās, tā arī pašvaldību velēšanas._ Ja tomēr
šai gadījumā es aizstāvu proporcionalitāti, tad aiz-
sekojošiem iemesliem. Vispirms jāievēro, ka_ ne tik
vien valsts vēlēšanas, bet arī pašvaldību velēšanas,
pilsētu domju un apriņķu valžu velēšanas notiek _ uz
proporcionalitātes pamatiem, un ari nākoša pilsētas
domes vēlēšanu likumā, ko mes apspriedīsim, mes
droši vien to paturēsim. Ja nu pati dome ir velēta
uz proporcionalitātes pamatiem, tad ir nesaprotami
un nepielaižami, ka pilsētas valdi vel, pieturoties pie
mažoritārās sistēmas. Tas nozīme viena paša pil-
sētas pārvaldē sajaukt kopā_2 velēšanu sistēmas. Ka
pie tāda stāvokļa nevar strādāt bez sarežģījumiem,
tas, man liekas, ir skaidrs bez kādiem paskaidroju-
miem. Proporcionālas vēlēšanas šeit ir vajadzīgas.
Tas redzams jau no tā, ka šis velēšanu veids domes
jauir ieviesies. Kaut gan likumā, formāli tas nav no-
teikts, faktiski tas jau pastāvPilsētu domes atse-
višķas partijas un grupas mēdz vienoties, ka tik
un tikdaudz locekļu nāks no vienas un no otras gru-
pas. Kur tas tā nav, tur rodaschaoss, jo formāli ve-
lēšanas tomēr notiek mažoritāri, un kandidātu, kas
pienākas zināmai grupai saskaņa ar tas vairākumu,
mažoritārās vēlēšanās tomēr var ari izgāzt. Tāda
kārtā faktiski vienai grupai, kurai ir tiesības_ dabūt
kandidātu, viņas tiesības var atņemt, parallizet. Tas
būtu nedabīgi. Ja proporcionalitātes sistēma ir jau
dzīvē ieviesusies, tad būtu ļoti pareizi, james šo si-
stēmu noteiktu arī formāli. Es redzu, ka sociāldemo-
krātu frakcija taisās iebilst pret to. (Sauciens pa
kreisi: «Nē, mēs piekrītam!») Ak, tad jus piekrītat!
Nu, tad man arī nav iemesla pret Jums vērsties.
Tiešām šāds priekšlikums ir tik dabīgs, ka pret to
nav iespējams ko iebilst.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Tam principam,
ko šeit aizstāv deputāts Bergs, jāpiekrīt aiz sekojo-
šiem motīviem. Pilsētu savienība,_ kura apvienoju-
šās visas Latvijas pilsētas, visās velēšanas, ka val-
des, tā padomes un arī revīzijas kommisijas velēša-
nās lieto proporcionalitātes sistēmu, kas dodjespeju
visām grupām piedalīties pašvaldības darba. Bez
tam manā rīcībā ir vairāki fakti, ka_ tanīs pašvaldī-
bās, kur sociāldemokrātiem ir vairākums, kur vis-
pārīgi kreisajam spārnam ir vairākums, valdes,
kommisiju un pārstāvību vēlēšanas notiek uz pro-
porcionalitātes pamatiem; turpretim tanīs pašvaldī-
bās, kur vairākums ir pilsoņiem, izpaužas diktatūra.
Pilsoniskais vairākums, kaut ari tikai l balss vairā-
kums, pretējās puses pārstāvjus pašvaldības darbā
nepielaiž; tāpēc mēs balsosim par šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls: (vācu-baltiešu partija; runā vāci-
ski)*): Man uz visnoteiktāko jāizsakās pret depu-
tāta Berga priekšlikumu, kuram pievienojās Radziņa
kungs. Kam vajadzīgs proporcionalitātes princips

*) Runātāja atreferējums.
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pilsētas domes locekļu vēlēšanās? Ja Saeimas vē-
lēšanās un valdības sastādīšanā politiskais viedo-
klis ir svarīgs, tad, sasaucot kopā pilsētas domnie-
kus un pilsētas valdes locekļus, noteicošam jābūt
saimnieciskajam viedoklim.

Berga priekšlikums dod iespēju iejaukt pašval-
dības likumā tīri politiskus momentus, un šīs kļūmī-
gās rīcības sekas jūs jutīsit ļoti drīz. Ieturot sa-
stingušo proporcionalitātes principu, piemēram Rīgā
mūsu kommūnistu kungi prasīs sev vienu vietu pil-
sētas valdē un ne bez pamata. Jūs gribat tā tad
partijai, kura atklāti un skaidri jauc mūsu saimnie-
ciskās eksistences pamatus, uzticēt kādu posteni pil-
sētas valdes saimnieciskā organizācijā.

Līdz šim Rīgā, kā arī citās pilsētās ieturēta zi-
nāma proporcionalitāte valdes amatu sadalīšanā, —
bet taču tikai aiz praktiskiem iemesliem. Pieņemot
Berga kunga priekšlikumu, mēs nākotnē vairs ne-
drīkstēsim vadīties no praktiskiem iemesliem, \bet,
sakarā ar Berga un Radziņa priekšlikumu, uz 30.
panta pamata, svarīgākie amati būs jāieņem auto-
mātiski pēc mūsu grupu un grupiņu skaita, kas ieiet
pilsētas domē. Vācu frakcija noteikti brīdina no šī
soļa un liek priekšā deputāta Berga priekšlikumu
noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Būmeistera pārlabo-
jums papildināt panta beigas pēc vārda «to» ar vār-
diem «rakstiski vai mutiski», man liekas ir pieņe-
mams, jo pants neizslēdz tādu paskaidrojuma doša-
nas veidu. Tāpēc es kommisijas vārdā varētu iz-
teikties par šo priekšlikumu.

Par otru pārlabojumu, kuru iesniedzis deputāts
A. Bergs — pirmā teikuma beigās iespraust vārdus
«uz proporcionalitātes pamatiem», man būtu jāsaka
tikdaudz, ka to laikam domā attiecināt vienīgi uz
valdes un revīzijas kommisiju, bet ne uz pārējām vē-
lēšanām, jo pēdējā gadījumā vajadzētu grozīt arī ci-
tus pantus. Es saprotu tā, ka Berga kungs savu
priekšlikumu ir iesniedzis vienīgi zīmējoties uz val-
des un revīzijas kommisijas vēlēšanām. Tā kā li-
kums šādu iespējamību neizslēdz, tad man nav ieme-
sla izteikties pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 29. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Deputāts A. Bergs liek
priekšā:

«29. panta pirmā teikuma beigās piespraust vārdus: «uz
«rakstiski vai mutiski».»

r

Deputāts K. Būmeisters liek priekša:
29. panta piezīmi papildināt pēc vārda ' «to» ar vārdiem

proporcionalitātes pamatiem».»
Referents a'tbalsta abus priekšlikumus. Vis-

pirms lieku uz balsošanu deputāta Berga priekšli-
kumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekš-
likumu. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,kas
ir par deputāta Berga priekšlikumu. Par deputāta
Berga priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 2 bal-
sis, atturējušies 23. Šis priekšlikums pieņemts. —
Tagad nāk nobalsošanā deputāta Būmeistera priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta
Būmeistera priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk 29. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 29. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 29.
pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 30. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:

«Ja izdarot vēlēšanas (27. p. 1. pk.) uzstādītie kandidā-
ti nedabūtu absolūtu balsu vairākumu, bet balsis dalītos uz
pusēm, balsojams otrreiz, un ja arī tad balsis dalās uz pusēm,
izšķirams ar lozi, kurš no kandidātiem ievēlēts, Ja viens
no kandidātiem no lozēšanas atteiktos, otrs uzskatāms par
ievēlētu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 29. pants tagad pa-
redz proporcionālas vēlēšanas. Šis pants zināmā
mērā iespaido arī 30. pantu, kas paredz mažoritāras
vēlēšanas, kuras mēs tagad varam lietot tikai tur,
kur vēlama viena amatpersona. Tāpēc 30. pantā bū-
tu jāiespraužviens teikums,kas noregulē proporcio-
nālās vēlēšanas. Iespraust šinī likumā visu propor-
cionālo vēlēšanu kārtību nebūs iespējams; tad tā bū-
tu pārāk plaša nodaļa. Es domāju, ka būtu jārod
cita izeja, un proti tāda, ka proporcionālo vēlēšanu
kārtība nosakāma pilsētas domes izdotā instrukcijā,
vārdu sakot, tai jānosaka, kā notiek proporcionālās
vēlēšanas u. t. t. Tikdaudz par pirmo teikumu, kuru
gribu no jauna pielikt klāt.

Kas attiecas uz 30. pantu, tad tas paliek spēkā,
ja ir runa par vēlēšanām,kur jāievēl viena amatper-
sona; bet tādā redakcijā, kādā to ir rediģējusi paš-
valdības kommisijā, tas ir neizdevies. Te teikts, ka
tad, ja uzstādītie kandidāti nedabūtu balsu vairāku-
mu, bet balsis dalītos uz pusēm, tad balsojams otr-
reiz. Bet ja nu balsis dalītos, uz 3—4 vai 5 daļām,
tad šis pants nedod nekādas izejas. Vēlēšanu
vidus posms šinī pantā ir atlaists nost, t. i. kā tiek pie
tā, ka paliek tikai 2 kandidāti. Ja ir uzstādīti, pie-
mēram, 4 vai 5 kandidāti, tad vienīgā iespējamība pie
tā tikt ir tāda, ka pakāpeniski atkrīt nost tas kandi-
dāts, kas dabūjis mazāk balsu. Tā tad gluži kon-
sekventi balsošanā jāizdara tas pats, ko mēs izdarām
vēlēšanās, vēlot piemēram Valsts Prezidentu, šis
pants tad skanētu tā: «Ja, izdarot vienas personas
vēlēšanas, neviens no kandidātiem nedabū absolūto
balsu vairākumu, tad balsošana atkārtojama, pie
kam atkrīt tas kandidāts, kas dabūjis mazāk balsu u.
t. t., kamēr paliek 2 kandidāti. Ja neviens no tiem
nedabū absolūto balsu vairākumu, tad par ievēlētu
skaitās tas, kas ir dabūjis vairāk balsu.

Tā ir tā pati kārtība, tā pati sistēma, kas pare-
dzēta Valsts Prezidenta vēlēšanās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 30. panta
vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Berga kunga priekš-
likuma pirmo daļu es atbalstu; par otro nevaru iz-
teikties, jo tā kommisijā nav apspriesta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 30. pantam depu-
tāts Bergs liek priekšā šādu jaunu redakciju:

«30. Proporcionālo vēlēšanu kārtība nosakāma pilsētas
domes izdodamā instrukcijā.

Ja, izdarot vienas — amatpersonas vēlēšanas, neviens
no kandidātiem nedabū absolūtu balsu vairākumu, tad balso-
šana atkārtojama, pie kam atkrīt tas kandidāts, kas dabūjis
vismazāk balsu u. t. t., klaimēr paliek divi kandidāti. Ja ne-
viens no tiem nedabū absolūto balsu vairākumu, tad par ievē-
lētu uzskatāms tas, kas dabūjis vairāk «par» balsu, bet ja
abi dabūjuši līdzīgu balsu skaitu, tad izšķir loze.»

Referents atbalsta tikai šī priekšlikuma pirmo
daļu, t. i. šī panta pirmo teikumu. Likšu deputāta
Berga priekšā likto jauno redakciju uz balsošanu. Ja
to pieņems, atkritīs kommisijas redakcija; ja depu-
tāta Berga priekšā likto redakciju noraidīs, nāks no-
balsošanā 30. pants kommisijas redakcijā. Lieku
uz balsošanu deputāta Berga iesniegto jauno tekstu
30. pantam. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Berga priekšā liktā teksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Par deputāta Berga iesniegtās
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30. panta redakcijas pieņemšanu nodotas 36 balsis,
pret tas pieņemšanu nav nodota neviena balss, attu-
rējušies 33. _ 30. pants pieņemts deputāta Berga
priekša likta redakcijā; kommisijas redakcija atkrīt.
— Ludzu nolasīt 31. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Jautājumi par nekustamas mantas iegūšanu, atsavināša-

nu, ieķīlāšanu un, apmaiņu, par pilsētas apbūves un izbūves
plānu pieņemšanu, par aizņēmumiem vai galvojumiem pilsētas
vārda, par līgumiem ar privātiem uzņēmējiem, ja Jīguma
summa pārsniedz 7i°_no pilsētas iepriekšējā gada ienākumu
budžeta, un par pilsētai piederošas zemes apbūvi — izšķirami
ar_/s klātesošo domnieku balsu vairākumu un lēmumi apstipri-
nāmi Iekšlietu ministrijai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim-Cukuram.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Mums jāizsakās pret 31. un citos pantos
minētām Iekšlietu ministrijas veto tiesībām, t. i. ka
tā var atcelt, neapstiprināt pilsētas domes lēmumus.
Rīgas pilsētas domē gandrīz katrā sēdē tiek pieņemti
lēmumi, kas, ja tie neapmierina labā spārna domnie-
ku grupas, gandrīz arvien tiek pārsūdzēti Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentā un tos nevar
realizēt, kamēr tie nav izšķirti vienādi vai otrādi.
Nesen atpakaļ Rīgas pilsētas dome nolēma paaugsti-
nāt darbiniekiem algas par 5%. Tagad Iekšlietu mi-
nistrija noskaidro, cik šis lēmums likumīgs, cik nē.
Strādnieku un zemnieku frakcija visur tur, kur ir
runa par nodošanu Iekšlietu ministrijai, liks priekšā
strīpot

^
Iekšlietu ministrijas pārraudzību; tāpēc lieku

priekša 31. pantā strīpot beigu teikumu: «un lēmumi
apstiprināmi Iekšlietu ministrijai».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 31. pantā uzskai-
tīti tie jautājumi, kam ir sevišķi liela nozīme, kas
pilsētu saista ar lielākiem izdevumiem uz ilgāku lai-
ku. Tāpēc tie nostādāmi zem zināmas garantijas, t.
i. to_ izšķiršanai ir vajadzīgs 2h klātesošo domnieku
vairākums un Iekšlietu ministrijas līdzdarbība. Tas
ir pilnīgi dabīgi un dod garantiju par pilsētas saim-
niecības pareizu gaitu. Bet panta tagadējā redak-
cijā nav minēti visi tādi gadījumi,un es gribu aizrādīt
uz vienu tādu.

27. panta 27. punktā ir runa par lietām, kas arī
var prasīt lielus izdevumus uz ilgāku laiku, piemē-
ram trotuāru ierīkošana, netīrumu izvešana, kanali-
zācijas ierīkošana. Šie uzdevumi jāveic sistemātis-
ki, jo nav nozīmes uztaisīt trotuāru tikai vienam na-
mam, tie jātaisa visai ielai. Tā tad tas prasīs lielā-
kus izdevumus un ilgāku laiku, tas nebūs veicams
viena, bet vairāk gados. Tāpat kanalizācija jāiz-
būvē sistemātiski, un tas jādara pa ilgiem gadiem
pēc zināma plāna. Ķeroties pie kanalizācijas izbū-
ves, pilsēta saistās uz vairāk gadiem ar lieliem izde-
vumiem, kāpēc arī te vajadzīgs 2/3 balsu vairākums.
Tāpēc es lūdzu pēc vārdiem «un par pilsētai piedero-
šas zemes apbūvi» iespraust vārdus «kā arī par 27.
pantā minētām lietām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 31. pantā iet
runa par ļoti svarīgiem sabiedriskiem un saimnie-
ciskiem jautājumiem pilsētas pašvaldības dzīvē. Tā-
pēc pašvaldības kommisijā ari bija paredzējusi, ka
šos svarīgos saimnieciskos jautājumus izlemj ar %
klātesošo domnieku balsu vairākumu. Jāprasa, vai
tiešām pēc būtības vajadzīgs 2/3, vai šīs 2/3 nevar
novest pilsētas saimniecību uz nepareizām sliedēm.
To vēl varētu saprast, jamēs zinātu, ka visās pilsē-
tās saimnieciskā politika ir lietderīga. Tad nebūtu

'Krājums Saeimas stenografiska
biroja, Rīga. Saeimas laukuma.

jāšaubās;bet mēs zinām, ka ir pilsētas, kur zināms
politisks virziens neļauj darboties saimnieciskam
vairākumam, kas pēc būtības atbilst pilsētas dom-
nieku vairākumam. Kungi, ja relatīvais, ne kvalifi-
cētais vairākums domē, piemēram, ir par to, ka va-
jaga atsavināt kādu zemes gabalu u. t. t, tad kāpēc
likt šķēršļus šim relatīvam vairākumam un piepra-
sīt kvalificētu vairākumu. Aiz šiem iemesliem mēs
arī liekam priekšā noteikt, ka šie jautājumi izlemjami
ar vienkāršu balsu vairākumu. Mēs uzturam šo
priekšlikumu jo vairāk tāpēc, ka Berga kungs nupat
lika priekšā papildināt 31. pantu ar 27. pantā minē-
tiem gadījumiem, t. i. par trotuāru ierīkošanu un uz-
turēšanu, naktssargu uzturēšanu aizsardzībai pret
ugunsgrēkiem u. t. t., u. t. t. Ja tas būs tā, ja mēs
prasīsim 2/3 balsu vairākumu, tad mazās pilsētās mēs
dažu labu reizi nonāksim pie tā, ka 2/3 balsu nesada-
būsim un pilsētai būs jāpaliek bez trotuāriem, bez
kanalizācijas u. t. t., u. t. t. Kāpēc tas vajadzīgs?
Es domāju,ka taisni aiz šiem motīviem 2/3 būtu strī-
pojamas un būtu atzīstams, ka relatīvais domnieku
vairākums atbild par pilsētas saimnieciskās dzīves
uzplaukšanu. Ievērojot to, ka šis pants tiek papildi-
nāts ar priekšlikumiem, ko iesniedzis Berga kungs
par naktssargu uzturēšanu aizsardzībai pret uguns-
grēkiem — ja visiem šiem sīkiem gadījumiem, kas
paredzēti 27. pantā, prasīs balsu vairākumu, tad var
gadīties, ka to arī nedabū, un tad pilsētas ar visām
savām labierīcībām uz priekšu netiks.

Tālāk man jāaizrāda, ka šī redakcija neapmieri-
na vēl ar to, ka visi lēmumi apstiprināmi Iekšlietu
ministrijai. 7. pantā mēs pieņēmām, ka iekšlietu mini-
strim piekrīt pārraudzība no likumības viedokļa.
Ja jūs arī te gribat ievest iekšlietu ministra pārrau-
dzību, tad tā jau būs pārraudzība no lietderības vie-
dokļa; tā nebūs vairs pārraudzība no likumības, bet
jau no lietderības viedokļa. Ja pārkāpta likumība,
tad iekšlietu ministris var celt iebildumus, bet ja li-
kumība pārkāpta nav, tad pilsētām jādod tiesība pa-
šāmpārspriest savus jautājumus. Tāpēc mēs liekam
priekšā beigās strīpot vārdus «Iekšlietu ministrijai».
Es domāju, ka Augstais nams pieņems šos manus
divus priekšlikumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): 31. pants
runā par svarīgākām domes funkcijām un lēmumiem,
par kuriem ieinteresēta ne tikai pilsētas dome paš-
reizējā sastāvā, bet kas var likt sevi just vēl tālu pil-
sētu dzīvē un kas pilsētai var uzkraut lielāku vai
mazāku, bet katrā ziņā ļoti smagu atbildību.

Kas šinī pantā paredzēts? Šinī pantā ir runa
par nekustamas mantas iegūšanu un atsavināšanu,
par mantas apķīlāšanu, par apmaiņu, par pilsētu ap-
būves un izbūves plāniem — kas savienots,
protams, ar ļoti kolosālu līdzekļu ieguldīša-
nu —, par būvprojektu un plānu pieņemšanu,
par visādu saistību un garantiju slēgšanu šinī
sakarībā. Tāpat šinī pantā ir runa par līgu-
miem vai galvojumiem pilsētas vārdā, par līgu-
miem ar privātiem uzņēmējiem un sabiedrībām.
Pašvaldības kommisijā domā, ka visas šīs svarīgās
funkcijas var pieņemt vismaz ar 2/3 klātesošo dom-
nieku balsīm. Kreisais spārns turpretim pasaka, ka
tas ir par daudz, ka pietiek ari ar pusi. Pieņemsim,
ka Rīgā turpmāk būs 100 domnieku. No šiem 100
domniekiem būs klāt tikai puse, un puse no šiem 50
klātesošiem domniekiem nu būs 25; 25 domnieki no
100 domniekiem izlems, ka Rīgas pilsētas mantu var

ieķīlāt vai arī atsavināt, uzlikt tai apgrūtinājumus
vai pieņemt citas kādas saistības. (Sauciens pa krei-
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si: «Tas būs dienas kārtībā!») Tas neko negroza!
Galvenais ir tas, kaU pilsētas domnieku lems par
pilsētas likteņiem. Kāpēc jūs baidāties no tam 2/5?
Vai tad jums būs labāk, ja būs mazāk klātesošo dom-
nieku? Vai tad tik smagas lietas, kas uzkrauj tik
smagu un tālu ejošu atbildību, varbūt, uz daudziem
gadu desmitiem, var izlemt ceturtā daļa no visa do-
mes sastāva? — Es, kungi, domāju, ka jūsu uzstāša-
nās šinī gadījumā ir pilnīgi nevietā. Tik svarīgus
jautājumus nevar izlemt ar tik mazu domnieku skai-
tu, šinīs jautājumos vajadzīga lielāka nopietnība, un
tāpēc vajadzīgas vismaz 2/3 no klātesošiem domnie-
kiem. Patiesībā ir tas vēl ir maz prasīts. Tā ir mi-
nimālākā prasība, kas vien var būt, un es domāju, ka
ir nederīgi uzstāties pret to.

Tāpat ir nederīgi cīnīties pret to, ko liek priekšā
Berga kungs. Ja pilsētā ierīko kanalizāciju, kas, bez
šaubām, var ķert pilsētas namsaimniekus ļoti smagi,
tad tik svarīgu lēmumu par šādiem plašiem darbiem
vajaga pieņemt ar domes kvalificētu priekrišanu.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Nerunāsim te par nakts-
sargiem, bet par tām lietām, kas prasa ļoti kolosālus
naudas līdzekļus. No kā jūs bīstaties? Varbūt, jūs
gribat sagādāt izdevīgu stāvokli vienai šaurai gru-
pai, paturēdami, varbūt, šinī gadījumā acīs savu
frakciju, lai tikai viņa varētu izlemt visas tās lietas.
Ja jūs, kungi, vieni paši gribat diktatoriski valdīt,
izlietodami savu acumirklīgo vairākumu, ja jūs ar
vienu ceturtdaļu no visa domnieku skaita gribat
spriest par pilsētas mantas atsavināšanu, iegūšanu,
vai apgrūtināšanu, par pilsētas būves un izbūves
plānu tādu vai citādu izstrādāšanu, kur tad paliek
jūsu demokrātija, kur paliek jūsu līdzšinējie principi,
vismaz, vārdos. Kungi, jūs esat apmaldījušies, un
tāpēc tā lieta neiet. Te jāpieņem kvalificēts balsu
vairākums, ja jūs gribat, lai paliek nopietna pilsētas
griba un nevis pro forma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Šī panta noslē-
gums ir tāds, ka lēmumus, kas minēti šinī pantā, ap-
stiprina Iekšlietu ministrija. Faktiski tas nozīmē,
ka ar to, kaut arī aplinkus ceļā, kontrabandas veidā
tiek ievesta uzraudzība no lietderības viedokļa. Ie-
priekšējā 9. pantā gan ir pieņemts, ka uzraudzība
Iekšlietu ministrijai piekrīt tikai no likumības viedo-
kļa. Turpmākā, 34. pantā, ir pateikts, ka no likumī-
bas viedokļa var celt iebildumus pret ik kuru lēmu-
mu. Tāpēc, pieņemot šo principu — uzraudzību no
lietderības viedokļa, pilsētu pašvaldības patstāvība
ir lielā mērā ierobežota un pat iznīcināta. Loti savā-
di ir tas, ka šeit Saeimā labais spārns grib iznīcināt
un ierobežot pašvaldību tiesību tanī pat laikā, kad
valdības pārstāvis šodien pat vēl pilsētu savienības
kongresā, to apsveikdams, pateica, lai šinī likumā,
kas Saeimā tiek pieņemts, izpaustos brīvās repub-
likas gars, lai saimnieciskam parlamentam — šim
kongresam izdotos panākt šeit politiskā parlamentā
— Saeimā to, ka tiktu pasargātas pašvaldību tiesī-
bas un neatkarība. Bet šinī pašā laikā nāk Jura-
ševska kungs no demokrātiskā centra aprindām un
uzstājas pret pašvaldībām ar tādu neuzticību un nai-
du, ka pārspēj pat labā spārnā sēdošo vācu frakciju.

Man jāaizrāda, ka pilsētu kongress jau 1928. ga-
dā vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka kongress atkār-
toti deklarē, ka pilsētu pašvaldības normālas darbī-
bas un attīstības labā valsts iestāžu uzraudzība pār
pašvaldību iestādēm pielaižama vienīgi no likumības
viedokļa, un izsaka savu pārliecību, ka Saeima ie-

Lvedīs šo principu pašvaldības likumā negrozītā
veidā. Tāds ir vienbalsīgs pilsētu savienības kon-

gresa lēmums. Vēl šodien ne tikai valdības pārstā-
vis, bet arī lauku pašvaldību savienības pārstāvis,
kurš bija ieradies šodien saimnieciskā parlamentā
no lauku apriņķu pašvaldību savienības, cienījamais
Sarkanbārža kungs, kas reprezentē arī zemnieku
savienības partiju, izteica šādas domas: «Mēs, lauku
pašvaldības, esam zem pārraudzības, bet mēs gri-
bam un cenšamies tikt pie pilngadības, pie patstāvī-
bas» . — Tā runā tie, kas pazīst pašvaldību apstāk-
ļus un darbību. Tāpēc tas princips, ko grib ievest
šinī pantā, nekādā ziņā nav pieņemams.

Jūs atzīstat, ka nevar atdalīt pienākumus no tie-
sībām, vai otrādi. Ja Iekšlietu ministrijai tiek pie-
šķirtas pārraudzības tiesības no lietderības viedokļa,
tad reizē ar to šai pārraudzības iestādei arī jāuzņe-
mas pilnīga atbildība par pašvaldību saimniekošanu,
par šīs saimniekošanas sekām un par financiāliem
apstākļiem. To taču neviens ierēdnis nevarēs.
Viens ierēdnis, vai labākā gadījumā divi, nevarēs
pārzināt vietējos apstākļus labāk nekā brīvi vēlētie
visu iedzīvotāju pārstāvji. Pret ko tad jūs karojat,
lietojot vārdus «uzkraut», «apspiest», «nelikumības
piekopt» u. t. t.? Jūs nemaz neesat iedomājušies, ko
nozīmē vārds «pašvaldība». Tas taču nozīmē, ka ie-
dzīvotāji paši sevi pārvalda ar saviem vēlētiem pār-
stāvjiem. Jūs gribat neļaut tautai pašai sevi pārval-
dīt, bet gan lai iecelti ierēdņi valdītu par tautu, par
tautas pārstāvniecību pēc birokrātu loģikas.

Berga kungs šodien aizstāvēja domu, ka arī 27.
panta 26. un 27. punktos paredzētie lēmumi apstipri-
nāmi Iekšlietu ministrijai no lietderības viedokļa.
Ja nodevas par trotuāru un kanalizācijas ierīkošanu
var ņemt tikai tiešo nepieciešamo izdevumu apmē-
ros, tad sakait, kāda vajadzība ir prasīt domes lē-
mumiem šinīs sīkos jautājumos Iekšlietu ministrijas
apstiprināšanu! Starp kārtīgiem nekustamas man-
tas pārvaldītājiem ir arī tādi, kuri bez likumīgas pie-
spiešanas nekā negrib darīt; vienošanās ar viņiem
nav panākama. Var notikt tā, ka vienošanās ar kā-
du namsaimnieku nav panākama, kas traucēs kārtī-
bu, radot antisanitārus apstākļus. Priekšlikums, ka
arī šie lēmumi apstiprināmi Iekšlietu ministrijai, nav
pieņemams.

Tas, ko teica Grantskaļna kungs, nav nopietni
ņemams, jo redzams, ka viņš pilsētu pašvaldību ap-
stākļus absolūti nepazīst. Viņš domā, ka visam jā-
būt un jānotiek tā, kā Ādažu pagastā. Viņš no Āda-
žu pagasta rakstveža viedokļa veido pilsētu pašval-
dību. Tāpēc nav vērts pakavēties pie viņa argu-
mentiem.

Šo motīvu dēļ es izsakos pret deputāta Berga
papildinājumu un par 31. panta beigu strīpošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Būmeistera
kungs pret 2/3 vairākuma vajadzību pieveda tādu
argumentu, ka, pieņemot 2/3 balsu vairākumu, mēs
palikšot bez trotuāriem,bez naktssargiem, nodegšot
visas mājas u. t. t., u. t. t., jo 2/3 varot arī nesanākt.
Nē, Būmeistera kungs, bez trotuāriem mēs tamdēļ
nepaliksim. Ja arī 2/s nesanāks, tad tas nozīmēs ti-
kai to, ka tad trotuāru ierīkošanu un citas labierīcī-
bas, kam paredzēts 2/3 balsu vairākums, ierīkos ne
pilsēta, bet katrs namsaimnieks uz savu roku. Pa-
stāv taču obligātoriskie noteikumi, kas nosaka, ka
namsaimniekiem pie saviem namiem jātur kārtibā
trotuāri un jārūpējas par citām labierīcībām. Uz tā
pamata katru namsaimnieku var piespiest ievērot
vajadzīgo kārtību, tīrību u. t. t. Bet ja minēto lab-
ierīcību ierīkošanu uzņemas pilsēta, tad tas no viņas
prasa lielus izdevumus, pilsēta saistās ar tādiem iz-
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devumiem uz ilgiem gadiem, un tāpēc pilsētas do-
mes 2/3 vairākumam jābūt par garantiju, ka šie izde-
vumi tai bus pa spēkam. Ne tikai pašreizējais do-
mes

^
vairākums var prasīt tādu garantiju, bet arī nā-

košas domes var prasīt, lai kāds nejaušs domes sa-
stāvs neapgrūtina pilsētu ar pārmērīgiem izdevu-
miem. Tapec arī ierīkojot labierīcības, pie kādām,
pec manam domām, pieder arī trotuāru ierīkošana
u. t. t, vajadzīgas % vairākuma. Ja mēs to nepie-
ņemam, tad var iznākt tā, ka puse no klātesošiem ar
vienas balss vairākumu nolemj ķerties pie ļoti pla-
šiem^pasākumiem. Loti var gadīties, ka klātesošais
vairākums ir tikaiļno visa sastāva, un tad nu Šī
1nolems uzlikt pilsētai uz vairāk gadiem lielus iz-
devumus, kas smagi gulsies ne tikai uz tagadējo pa-
audzi, bet arī uz nākošām paaudzēm. Tas nekādā
ziņā nav pielaižams. Piemēram, ja kāda pilsēta
grib ierīkot tramvaju satiksmi, realizēt izbūves
plānus, kas velk sev līdz zemes gabalu atsavināšanu
u. 1.1, ar vārdu sakot, nosaka pilsētas ģīmi uz ilgiem
laikiem, sakait, kungi, kā to var ļaut izdarīt 1U no
visa domes sastāva?

Būmeistera kungam ir taisnība, ka 27. pantā ir
dažas pavisam nesvarīgas lietas, piemēram, nakts-
sargu turēšana ugunsgrēku novēršanai u. t. t, kur
nevajadzētu 2/3 balsu vairākuma; bet ir tur ari ļoti
svarīgas lietas, kur 2

/3 nepieciešamas. Nelaime ir
tā, ka 27. pantā sajauktas svarīgas un nesvarīgas
lietas. Tur ir viss sajaukts kopā, kā jau vispār šis
likums ir ļoti nesistemātisks. Tanī ziņā es ar Bū-
meistera kungu esmu pilnīgi vienis pratis; tomēr
svarīgākām lietām 2/s garantija gan ir vajadzīga.
(Sauciens no vietas: «Bet jūs liekat priekšā visus 27.
panta noteikumus!») Nē, es lieku priekšā tikai 27.
panta 27. punkta; dalīt es, diemžēl, nevaru. (Starp-
saucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sarunas kārtības
rullī nav paredzētas. „

A. Bergs (turpina): Tikdaudz Būmeistera kun-
gam.

Tālāk — Radziņa kungam. Radziņa kungs tei-
ca, ka vajagot būt respektam pret pilsētu saimnie-
cisko parlamentu, kas sanācis šodien pat un prasot
pilsētām saimniecisku patstāvību. Bez šaubām, pat-
stāvība ir jādod. Bet, Radziņa kungs, mēs nevaram
radīt valstī 2 parlamentus; nevis tādēļ, ka mēs paš-
valdībām to nenovēlētu, bet tādēļ, ka ja viens parla-
ments pastāv otram parlamentam blakus, tad var
celties tikai jukas un sarežģījumi. Zināmai kārtībai

?

tomēr jābūt, par to mēs visi esam ieinteresēti, un tā-
Dēc arī par pilsētām jādod zināma noteikšana valdī-
bai. Es nedomāju, ka ar to šim saimnieciskajam
parlamentam būtu ņemtas visas tiesības, ka tas ta-
gad nebūs tas apspiestais un nebaudīs visas demo-
krātiskās tiesības. Nevajaga iedomāties, ka Iekšlie-
tu ministrija būs tas briesmīgais apspiedējs, kas no-
spiedīs visu pilsētu pašvaldības dzīvi. Iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departaments šo uzraudzību
piemēro ļoti maz un ne tur meklējama kāda patva-
rība. Patvarība var celties pavisam citā vietā; do-
mes1 j i gan var izvērsties par patvarīgu grupu, kas
noniecina pilsētas tiesības.U nav visa dome, tas nav
pat vairākums, bet tagad šī/4 pieņems lēmumus, no
kuriem būs jācieš ne tikai tagad esošam domes sa-
stāvam, bet, varbūt, arī nākošām domēm. (Starpsau-
cieni pa kreisi.) Tā, lūk, ir tā lieta, ka nevarēs vis at-
celt, ja būs noslēgti līgumi, radītas saistības; ja pie-
mēram pilsēta būs sākusi izbūvēt kanalizāciju vienā
pilsētas galā, tad viņai tā būs jāierīkoarī pārējās pil-
sētas daļās, jo ja viņa to nedarīs, tad tas kapitāls, kas

būs ieguldīts kanalizācijā, būs pazudis. Sakait, kā
viena ceturtā daļa var uzņemties tādas saistī-
bas, ar kurām būs saistītas vairākas paau-
dzes uz priekšu, resp. ka tik mazai daļai
var atļaut uzņemties atbildību par parādu
samaksu, par kapitāla deldēšanu, ko prasa piemē-
ram kanalizācijas ierīkošana. Tāpēc arī Iekšlietu
ministrijas uzraudzība ir vajadzīga. Protams, zinā-
mā mērā tāds noteikums lauž likumā sistēmu, kas
atļauj uzraudzību tikai par likumību. Bet mēs taču
nerakstām likumus, lai realizētu zināmus principus.
Mēs esam likumdevēji, kam likums jāpiemēro prak-
tiskās dzīves radītām vajadzībām. Ja tā mēs skatā-
mies uz šo lietu, tad Iekšlietu ministrijas pārraudzība
ir vajadzīga. Ar nejaušu domes sastāvu mēs neva-
ram apmierināties, nevaram apgrūtināt un saistīt
veselas paaudzes uz ilgāku laiku. Zināma garantija
vienmēr ir vajadzīga. Iekšlietu ministrija ir tā, kas
vislabāk varēs veikt šo pārraudzību. (Starpsau-
ciens pa kreisi.) Vai viens cilvēks būs gudrāks par
visu pilsētas domi? Jā, ne reti ir tā, ka viens cil-
vēks ir gudrāks par 10—20 un vairāk cilvēkiem. Vai-
rākums to gudrību nebūt negarantē. Bez šaubām,
vislabākā pārraudzītāja var būt tā iestāde, kas sēž
centrā, kas parzin visu attiecīgo nozari. Ar to mums
jāapmierinās, ka tādā kārtā zināmā mērā mēs ieve-
dām pārraudzību arī par lietderību. Ja no tā cieš
kāds princips, tad par to nav ko skumt, jo dzīvei jā-
skatās acīs tādai, kāda tā ir, nevis kā «principi» to
tēlo.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Berga kungs nobei-
dza savu runu ļoti zīmīgi, teikdams, ka no centra —
Iekšlietu ministrijas labāk varot pārredzēt vietējās
vajadzības nekā uz vietas. Bez šaubām, Berga
kungs savā līdzšinējā darbībā Latvijas republikas
pastāvēšanas laikā ir pierādījis, ka viņa cenšanās ir
panākt, lai Iekšlietu ministrija visu noteiktu valst?
dzīvē. Bez šaubām, ja atzīst tādu viedokli, tad ne
tikai šis 27. panta 27. punkts jāpadod 2/3 balsu vairā-
kumam un Iekšlietu ministrijas apstiprināšanai, tad
vienkārši jāpateic, ka visi domes lēmumi apstiprinā-
mi un izlemjami galīgā veidā Iekšlietu ministrijā.
{A. Bergs no vietas: «To neviens neliek priekšā!»)

Par Berga kunga priekšlikumu jāsaka, ka tas
tiešām ir ievērības cienīgs. (A. Bergs no vietas:
«Cenšieties to ievērot!») Kādreiz kāda likumdevējas
locekle bija teikusi, ka tumsības mucai spunde at-
rauta vaļā. Šoreiz, pārfrāzējot šo izteicienu, varētu
teikt, ka Berga kungs ar savu priekšlikumu ir izrāvis
spundi netīrumu mucai. Tiešām viņš ir atradis īsto
27. punktu, kur ir runa par netīrumu novadīšanu un
par pilsētas sanitāriem apstākļiem. Berga kungs
teica, kā lēmumiem par tīrību un kārtību pilsētā va-
jadzīgs vismaz 2/3 balsu vairākums domē un bez tam
vēl Iekšlietu ministrijas apstiprināšana. Tālāk viņš
sacīja: ja2/3 balsu vairākums nesanāk, vai Iekšlietu
ministrija lēmumu neapstiprina, tad netīrumu izveša-
nu pilsētā lai katrs dara uz savu roku, lai katrs ved
spainīšiem laukā no pilsētas; kam iznāks pilns ve-
zums, tas lai ved pilnu vezumu, bet kam tāds pus-
tukšāks, tam lai «dvorņiks» iznes to nēšus un, var-
būt, turpat necik tālu uz nebruģētas ielas palaiž mu-
cai spundi vaļā. Varētu jau gan kulturāls cilvēks
apdomāt, ko runā, bet, runājot taisni par šo pantu,
kas pilsētām ir vissāpīgākais, par tīrības ieturēšanu
un sanitāriem apstākļiem, Berga kungs saka, ka ne-
var uzlikt namsaimniekiem pienākumu obligātoriski
pieslēgties kanalizācijai: lai katrs to dara uz savu
roku, lai smaržo Rīgas un citu pilsētu ielas, jo tā ir

10*
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katra privāta darīšana. To var teikt tikai tāds, kam
pašvaldības maz interesē, jeb kas tiešām grib atraut
netīrumu mucai spundi vaļā, lai tad smird pa visiem
kaktiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Te, klau-
soties Radziņa kungu, uzmācās tāds iespaids, ka
viņš stipri atceras vecos laikus un uz visiem jautā-
jumiem skatās no zemnieku lietu komisāra skrīvera
viedokļa, jo iedomāties, ka mūsu laiku apstākļos iekš-
lietu ministris ir tas pats zemnieku lietu komisārs,
nav ne mazākā iemesla. Mūsu iekšlietu ministris
taču ir atbildīgs parlamenta priekšā, un mūsu parla-
ments ir vēlēts. Tā tad ministris ir atbildīgs vēlēta
parlamenta priekšā un nebūt nav tāda neatbildīga
persona, kas liks pašvaldībām kādus iemauktus vir-
sū un nodarīs pārestības.

Kungi, nevajag aizmaskot aiz tiem «netīrumiem»
— runājot Radziņa kunga valodā, — svarīgo, kas ir
šai likumā. Kur paliek pilsētu nekustamā manta,
zemes gabali, kur paliek pilsētu plāni, projekti, līgu-
mi, darījumi, viss tas, kas pilsētai var sagādāt uz
vairākiem gadu desmitiem labvēlīgus vai nelabvēlī-
gus apstākļus un kur vienas domes sastāvs var uz-
likt nākošai domei tādu atbildību, ka tā nevar tikt
vaļāno parādiem tālā nākotnē? Un jūs negribat to
korriģēt, lai kautj s no domes sastāva varētu par vi-
su to lemt un lai centrālai uzrauga iestādei—ministri-
jai ari būtu kāds vārds līdzi runājams. Kungi, jūs
prasāt par daudz, jūs gribat sev privilēģijas. (Starp-
saucieni.) Jums jau ir tas mazais vairākums — tā
ceturtā daļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Pie 31. panta iesnie-
guši pārlabojumus deputāti Zlaugotnis-Cukurs un
Būmeisters. Abi šie pārlabojumi ir vienādi izteikti
un vēršas pret to, kas šinī pantā paredzēts, ka domes
lēmumi apstiprināmi Iekšlietu ministrijā. Man kom-
misijas vārdā jāizsakās pret šiem pārlabojumiem aiz
tiem pašiem iemesliem, kurus runātāji pa daļai jau
minēja.

Bez tam man vēl jāaizrāda,ka kommisijā ņēma
par paraugu līdzšinējo tagad pastāvošo likumu. Arī
tagad pastāvošā likumā 71. pantā paredzēts, ka to
lietu izšķiršanai, par kurām runā mūsu 31. pants, va-
jadzīgs kvalificēts divu trešdaļu balsu vairākums.
Tālāk 79. pantā noteikts, ka šie lēmumi jāapstiprina
attiecīgiem ministriem, t. i. iekšlietu ministrim sa-
ziņā ar finanču ministri. Tāpēc man jāizsakās pret
abiem priekšlikumiem.

Tāpat man jāizsakās ari pret Būmeistera otro
priekšlikumu — skaitļa 2/3 vietā likt pusi. Puse va-
jadzīga katram domes lēmumam. Vispār domes sē-
de saskaņā ar jauno likumu var būt pilntiesīga, ja
piedalās ne mazāk kā puse no visiem domniekiem;
tā tad šispriekšlikums te nemaz nav vajadzīgs. Kom-
misijā domāja, ka svarīgākie jautājumi, kas skar ne
tikai esošās domes darbības laiku un viņas kompe-
tences, bet arī nākošās domes kompetences, būtu
izšķirami ar 2/3 balsu vairākumu. Tāpēc man kom-
misijas vārdā jāizsakās arī pret šo priekšlikumu.

Par Berga kunga priekšlikumu pēc vārdiem
«zemes apbūvi» iespraust vārdus «kā arī šī likuma
27. panta 27. punktā minētām lietām», man jāsaka

sekojošais. Liekas gan, ka pēc tam, kad ir pieņemts
27. panta 27. punkts ar pārlabojumu, kas ir nodroši-
nājis ieinteresētās personas, jo darbus, kas minēti ši-
nī punktā, var realizēt tikai vienojoties ar namīpaš-
niekiem, nebūtu nozīmes to vēl pastiprināt. Tāpēc
man kommisijas vārdā arī jāizsakāspret šo Berga
kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 31. panta ie-
sniegti šādi priekšlikumi. Vispirms deputāts A.
Bergs liek priekšā:

«31, pantā pēc vārdiem «zemes apbūvi» iespraust vārdu.*
«kā arī, par šī likuma 217. panta 27. punktā minētām lietām».»

Deputāts K. Būmeisters liek priekšā:
«31. panta beigās strīpot vārdus: «un lēmumi apstiprinā-

mi Iekšlietu ministrijai».»

To pašu liek priekšā arī deputāts J. Zlaugotnis-
Cukurs. — Tālāk deputāts K. Būmeisters liek
priekšā:

«31. pantā skaitļa «/s» vietā likt «24».»

Referents izsacījās pret visiem šiem priekšliku-
miem. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Berga
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balso-
šanas iznākums: par deputāta Berga priekšlikumu
nodotas 36 balsis, pret — 34 balsis, atturējušies 4.
Šispriekšlikums noraidīts. — Tagad likšu uz balso-
šanu deputāta Būmeistera priekšlikuma pirmo daļu
līdz ar deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu —
31. panta beigās strīpot vārdus: «un lēmumi apstip-
rināmi Iekšlietu ministrijai». Pēc tam nāks nobalso-
šanā deputāta Būmeistera priekšlikuma otrā daļa.
Referents izsacījās pret deputāta Būmeistera priekš-
likuma pirmo daļu, tāpat arī pret deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera
priekšlikuma pirmo daļu un par deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera priekšli-
kuma pirmo daļu un deputāta Zlaugotņa-Cukura
priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — .41 balss.
Tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Būmei-
stera priekšlikuma otrā daļa —

skaitļa «|a» vietā likt «K».

Referents izsacījās arī pret to. Lieku deputāta
Būmeistera priekšlikuma otro daļu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemša-
nu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Būmeistera priekšlikuma otrās
daļas pieņemšanu nodotas 35 balsis, pret — 41 balss
Arī tā noraidīta. — Nobalsošanā nāk 31. pants kom-
misijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
31. panta pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 31. panta pieņemšanu
kommisijas redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par 31. partta pieņemšanu kommisijas
redakcijā nodotas 43 balsis, pret — 30 balsis, atturē-
jies 1. 31. pants kommisijas redakcijā pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 32. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Atsevišķu uzdevumu izpildīšanai, kā arī ierosinājumu

un priekšlikumu iepriekšējai apspriešanai un pārbaudīšanai
dome var ievēlēt no sava vidus īpašas kommisijas, noteicot
to sastāvu. Kommisitjas pašas izvēl no saVa vidus priekšsē-
dētāju. Viņu- rakstu darbus izpilda kāds kormrīisijas loceklis
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vai pilsētas valdes kanclejas darbinieks. Kommisijas var pie-aicināt ari lietpratējus, kas nav domnieki, bet tiem nav lemjo-šas balsstiesības. Kommisijas locekļiem un pieaicinātiem liet-pratējiem dome var noteikt atlīdzību par viņu pienākumu iz-pildīšanu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Šinī pantā ir runa
par kommisiju ievēlēšanu, kas, kā mūsu pašvaldību
dzīve un prakse ir pierādījies, spēlē diezgan lielu
lomu. Kommisijas sagatavo visus svarīgākos jautā-
jumus ir domes, ir valdes izlemšanai un tādā kārtā
veic lieluun svarīgu pašvaldības darbu. Līdz šim
kommisijas domes bez ierobežojumiem varēja ievē-
lēt tādus locekļus, kādus tās atzina par vajadzīgiem.
Tagad 32. panta ir ierobežojums, ka kommisijas var
ievelēt tikai no domnieku vidus. Tas ir liels ierobe-
žojums un bus stipri sajūtams. Tāpēc lieku priekšl
dzēst 32. panta noteikumu, ka kommisiju locekļi ie-
vēlam^ tikai no

domniekiem. Daudzās kommisijas
darbīgākie kommisiju locekļi vairs netiks iekšā. Kā
tagad ir pierādījies, tad gandrīz nevienā domē vairs
neievel sievietes, kas notiek pateicoties grozāmām
listēm. Betnies, kungi, taču nevaram noliegt, ka
sociālas apgādes kommisijā, tāpat izglītības kommi-
sijā u. c. arī sievietes var strādāt ļoti ražīgu darbu.
Turpretim, ja mēs šo noteikumu atstāsim, tad tāda
iespēja būs izslēgta. Bez šaubām, domē katru reizi
nevar ievēlēt tik daudz domnieku, lai pietiktu visām
kommisijam. Un bez tam nevar noliegt arī to, ka
dažs labs pilsētas iedzīvotājs, kas nav domnieks, bet
ir speciālists savā darba nozarē, ir ļoti noderīgs at-
tiecīgā kommisijā. Tāpēc nekādā ziņā nevajadzētu
liegt tādu cilvēku ievēlēšanu. Šinī pantā ir gan pa-
teikts, ka var uzaicināt lietpratējus, ekspertus, bet
kungi, jūs paši sapratīsit, ja ekspertiem nebūs balss-
tiesības, tad viņiem būs maz gribas strādāt, un darbs
no tā tikai cietīs. Es ceru, ka šis priekšlikums da-
būs Saeimā balsu vairākumu un ka Saeima piekri-
tīs mūsu priekšlikumam — 32. panta trešā rindiņā
strīpot vārdus «no sava vidus» un panta trešajā rin-
diņā no beigām strīpot vārdus: «kas nav domnieki».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 32. pan-
tā paredzēts maksāt atlīdzību visiem tiem kommisiju
locekļiem, kas strādā attiecīgās kommisijas. Aug-
stais nams kādā no agrākām sēdēm jaupieņēma lē-
mumu, ka domnieki par to, ka viņi apmeklē domes
sēdes, atlīdzību nesaņem. Kommisiju locekļi, kas pa-
redzēti 32. pantā, arī būs domnieki. Tas, ko es savā
laikā teicu par pašu domnieku sēžu apmeklēšanu,
man jāatkārto arī pie šī panta par kommisijas locek-
ļiem, kas ir domnieki. Šiem kommisiju locekļiem,
pēc mana ieskata, nebūtu maksājama atlīdzība par
kommisiju sēžu apmeklēšanu. Kommisiju sēdes ne-
var pārvērst par peļņas avotu vietējo iedzīvotāju
pārstāvjiem. Tas radītu lielus izdevumus. Tāpēc
es lieku priekšā strīpot vārdus «kommisijas loce-
kļiem un». —

Kas attiecas uz Ulpes kunga priekšlikumu, tad
tam es nekādā ziņā nevaru piekrist. Kam tad īsti
mēs domi vēlam? Mēs taču domi vēlam, lai iedzīvo-
tāji no sava vidus izvirzītu uzticamus pārstāvjus,
kas lai vadītu viņu lietas. Ja tagad mēs piekristu
Ulpes kungam, tad mēs šos uzticamos pārstāvjus no-
bīdītu pie malas un ievēlētu personas, kuras vēlē-
šanās nav dabūjušasbalsu vairākumu vai pat nemaz
nav uzstādītas par kandidātiem attiecīgā vēlēšanu

iecirknī. Kommisijam ir svarīgs uzdevums: tās sa-
gatavo

^
visus jautājumus pilsētas domei un izlemj ļoti

kardinālus jautājumus. Šo ļoti kardinālo jautājumu
izlemšanu nodot nedomniekiem, man liekas, nesaie-
tas ar pašvaldības likuma domu. ar pašvaldības li-
kuma saturu. Mēs radām šo likumu, lai izvirzītu ļau-
dis, kuriem_ varētu uzticēt pašvaldību. Ja mēs kom-
misijas vēlēsim personas, kas nav domnieki, tad
mēs noārdīsim to, ko esam vēlējušies, izdodot pilsē-
tu pašvaldības likumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Līdzšinējā kār-
tība bija tāda, ka no domnieku vidus bija jāievēl ti-
kai revīzijas kommisijā un budžeta kommisijā. Pā-
rējās kommisijas varēja ievēlēt arī vietējos pilntie-
sīgos iedzīvotājus, vēlētājus, vai arī domnieku kan-
didātus, kuri neietilpst domes sastāvā. Tas ir lietde-
rības jautājums. Varbūt Rīgā tas tā nav. Bet nav
jāaizmirst, ka šis likums tiek izdots visām Latvijas
pilsētām. Mazākās pilsētās taču ir liels sabiedrisko
darbinieku trūkums. Nenoliedzami ir arī tas, ka paš-
valdības veic lielus saimnieciskus un sabiedriskus
pienākumus, un ne katru reizi domē ienāk saimnie-
ciskie lietpratēji. Bieži vien politisku motīvu dēļ
ienāk politiskas personas. Arī centram vienu otru
reizi saimnieciski veļamākie cilvēki paliek ārpusē.
Sastādot kommisijas- taču ir svarīgi dot iespēju pil-
soņiem, kas grib strādāt līdz pašvaldības darbā, bet
kas nav ievēlēti, to arī darīt, nevis ņemt viņiem ie-
spēju strādāt.

Juraševska kungam, acīmredzot, nav nekādas
sajēgas par līdzšinējo pašvaldības iekārtu un darbī-
bu. (G Reinhards no vietas: «Viņš taču pats ir paš-
valdības darbinieks!*) Ir taču daudz un dažādi jau-
tājumi, kurus noskaidro nevis pati dome, bet att :e-
cīgā kommisijā. Nevienu kommisijas atzinumu vai
lēmumu nevar izpildīt, pirms to nav apstiprinājusi
pilsētas valde. To, acīmredzot, Juraševska kungs
nemaz nezin. Sanitārā kommisijā ir vēlami ārsti,
būv- un saimnieciskās kommisijas vēlami namdari,
mūrnieki un citi lietpratēji. Ir svarīgi lai kommisijas
būtu attiecīgie speciālisti.

Tāpat man kategoriski jāprotestē pret deputāta
Juraševska iesniegto pārlabojumu, ka kommisijas
locekļiem, attiecīgiem speciālistiem nevar maksāt
atlīdzību, pat faktisko izdevumu apmērā. Pēc de-
putāta Juraševska loģikas un centieniem nevienu
strādnieku — amatnieku vai brīvas profesijas darbi-
nieku nevar vēlēt domē, vai kommisijas. Kā lai dar-
bojas amatnieks pilsētas domē, ja viņš vasaras laikā
aiziet strādāt uz laukiem. Dome sanāk darbdienās
.— svētdienās jūs negribat, jo tad tiekot traucēts
svētdienas miers —, un amatniekam, kurš izgājis
uz laukiem celt kādu jaunsaimniecību, jānāk 18 un
vairāk kilometru uz domes sēdi, jāzaudē darba alga
kas viņam kā ģimenes cilvēkam, kam jāuztur sieva
un bērni, būs ļoti jūtams. Ja jūs, kungi, tā iesit tā-
lāk, tad domnieku pienākumus varēs uzņemties tikai
krodznieki, spekulanti un citi mantīgie. Ir kauns, ka
centrs nāk ar. tādiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Ulpes kungs liek
priekšā strīpot 32. pantā vārdus «no sava vidus».
Tas patiesībā atbilst stāvoklim, kāds noteikts taga-
dējā likumā, t. i. ka domes kommisijas, kuras pastāv
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pie nodaļām jautājumu sagatavošanai un iesniegša-
nai pilsētas valdei, var ievēlēt arī personas, kas nav
domnieki. Kommisijas redakcija to padara neiespē-
jamu, ievedot jaunu kārtību, kas kommisijas var
ievēlēt personas tikai no domes sastāva. Tomēr
lai nāktu pretim arī tiem iebildumiem, ko šeit iz-
teica Ulpes kungs, kommisijā pieņēma pantu tādā
veidā, ka ir iespējams pieaicināt klāt lietpratējus
jautājumos, kas prasa plašāku noskaidrošanu. Tas,
protams, dod iespēju kā atsevišķam kommisijas lo-
ceklim, tā arī uz kommisijas lēmuma pamata uzai-
cināt zināma jautājuma noskaidrošanai zināmus liet-
pratējus. Tā tad līdz ar to būtu sasniegts tas, ko
izteic Ulpes kungs savā priekšlikumā. Tāpēc man
kommisijas vārdā jāizsakās pret Ulpes kunga priekš-
likumu.

Tāpat man kommisijas vārdā jāizsakās pret Ju-
raševska kunga priekšlikumu — strīpot 32. panta pē-
dējā teikumā vārdus «kommisijas locekļiem un», jo
pašvaldības kommisijas domas bija tādas, ka, no-
skaidrojot jautājumus kopā ar lietpratējiem, izpildot
vienus un tos pašus pienākumus, nevarētu liegt at-
līdzību arī domniekiem, ja viņi šinī gadījumā kā do-

t

mes locekļi piedalās kāda jautājuma tuvākā noskai-
drošanā vai atsauksmes došanā kā lietpratēji. Kom-
misijā nav gribējusi radīt kādu starpību starp liet-
pratējiem, kas ir domnieki, un tādiem, kas nav dom-
nieki, bet ir tikai pieaicināti zināma jautājuma iz-
lemšanai. Aiz šiem iemesliem kommisijas vārdā man
jāizsakāsarī pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts P.
Ulpe iesniedzis priekšlikumu:

«Pilsētu pašvaldības likuma 30. panta trešā rindiņā no
augšas strīpot vārdus «no sava vidus» un trešā rindiņā no
beigām strīpot vārdus «kas nav domnieki,».»

Deputāts P. Juraševskis iesniedzis priekšliku-
mu:

«Pašvaldības likuma 32. panta pēdējā teikuma sākumā
strīpot vārdus «kommisijas 'locekļiem un ».

Referents izsacījās pret abiem priekšlikumiem.
Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Ulpes priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos. kas ir par šo priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Ulpes
priekšlikums pieņemts. — Lieku uz balsošanu depu-
tāta Juraševska priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Juraševska priekšlikumu nodota 41 balss, pret —
37 balsis. An tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk 32
pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Ip^u nav. Kas atturas? Nav.
32. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
33. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Par domes sēdes gaitu vedams protokols, kuru pabak-

sta domes sēdes vadītājs, pilsētas galva un sekretārs. Šāda
protokola norakstu pilsētas valde iesūta Iekšlietu ministrijai
7 dienu laika pēc katras sēdes. Iebildumus pret protokola ne-
pareizību domnieki var celt tanī pašā vai nākošā domes sēdē
pec ^ ta nolasīšanas, vai bez nolasīšanas, ja protokola noraksts
izsūtīts domniekiem vismaz 3 dienas pirms domes sēdes. Pret
lēmumu būtību celtos iebildumus izšķir dome, bet iebildumi
par sēdes gaitas nepareizu atstāstījumu uz iebildumu cēlēja
vēlēšanos jāieraksta protokolā.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 33. pantā pa-
redzēts, ka domes protokols jāparaksta domes

î ^^^^H^^^^^^^^^^^ I^^^^^^ ^I

priekšsēdētājam, pilsētas galvām un sekretāram.
Mums liekas, ka pilsētas galva šeit ir lieks, jo par
sēdes vadību atbild domes prezidijs un pilsētas gal-
vām nav nekāda darīšana. Tāpēc mēs liekam priek-
šā vārdus «pilsētas galva» strīpot. Lai parakstās ti-
kai prezidijs.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas.

Deputāts J. Zlaugotnis - Cukurs iesniedzis
priekšlikumu:

«33. pantā strīpot teikumu: «Šāda protokola norakstu
pilsētas valde iesūta Iekšlietu ministrijai 7 dienu laikā pēc
katras sēdes».—»

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents E. Rimbenieks: Te iesniegts priekš-

likums 33. panta 2. rindiņā strīpot vārdus «pilsētas
galva». Kommisijas vārdā man jāizsakās pret šo
priekšlikumu, jo atbildība par lēmumu realizēšanu
piekrīt arī pilsētas galvām. Tāpēc nevar vienoties
tikai pilsētas domes priekšsēdētājs ar sekretāru, sa-
stādīt protokolu un parakstīt, jo dažreiz pilsētas gal-
va to vispār nemaz nav izlasījis. Likumā ir paredzē-
ta zināma atbildība arī pilsētas galvām par lēmumu
izpildīšanu. Tas dod arī pilsētas galvām iemeslu pa-
rakstīt protokolu kā personai, kas atbild par pilsētas
darbību.

Tāpat man jāizsakās pret deputāta J. Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Šis priekšlikums paredz at-
celt to kārtību, kāda pastāv tagad un kāda ir nepie-
ciešama turpmākai darbībai, arī likumā pieņemtai
kārtībai, t. i. ka Iekšlietu ministrija seko pilsētas do-
mes lēmumu likumībai. Ja nu šie lēmumi netiktu pa-
ziņoti Iekšlietu ministrijai, tad es nezinu, kādā vei-
dā Iekšlietu ministrija varētu tiem sekot. Tāpēc
priekšlikums par tās panta daļas strīpošanu, kur ir
runa par lēmumu paziņošanu Iekšlietu ministrijai,
nebūtu pieņemams. — Bez tam man ir tīri redak-
cionālas dabas pārlabojums, proti — 33. panta 4.
rindiņā vārda «pret» vietā likt «par». Tad teikums
skanētu tā: «Iebildumus par protokola nepareizību
domnieki var celt tanī pašā...» u. t. t.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 33. panta
iesniegti šādi priekšlikumi. Deputāts K. Būmeisters
un E. Radziņš liek priekšā

«33. panta otrajā rindiņā strīpot vārdus «pilsētas galva».»

Deputāts J. Zlaugotnis - Cukurs liek priekšā
39. pantā strīpot teikumu: «Šāda protokola norakstu pil-

sētas valde iesūta Iekšlietu ministrijai 7 dienu laikā pēc katras
sēdes.»

Referents izsacījās pret abiem šiem priekšliku-
miem. — Tālāk referents E. Rimbenieks iesniedzis
priekšlikumu—

4. rindiņā strīpot vārdu «pret», liekot tā vietā «par».

Tas ir redakcionālas dabas pārlabojums. Vispirms
lieku uz balsošanu deputātu Būmeistera un Radziņa
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas _ ir par šo
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Šis priekš-
likums pieņemts, — Lieku uz balsošanu deputāta
Zlaugotņa - Cukura priekšlikumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Par to nodotas ti-
kai 7 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta
Zlaugotņa - Cukura priekšlikums noraidīts. — Bei-
dzot lieku uz balsošanu referenta iesniegto redakcio-
nālas dabas pārlabojumu.Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī



301 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 9. s ē d e 1980. gad a 21. februāri. 302

nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk 33. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? 6 atturoties. 33. pants pārlabotā veidā pie-
ņemts.

Ievērojot to, ka Augstais nams ir nolēmis šinī
sēdē ievēlēt parlamentāro izmeklēšanas kommisiju,
prezidijs liek priekšā pārtraukt pilsētas pašvaldības
likuma apspriešanu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Stājamies pie parlamentārās izmeklē-
šanas kommisijas vēlēšanām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu uzstādīt kan-
didātus. Vajadzīgi 5 locekļi. Iesniegti šādi
kandidāti. Deputāti J. Trasuns, S. Pabērzs, J.
Breikšs, E. Rimbenieks u. c. liek priekšā parlamen-
tārā izmeklēšanas kommisijā ievēlēt deputātu P.
Juraševski. — Deputāti A. Rudevics, A. Petrevics,
K. Dēķens u. c. liek priekšā ievēlēt deputātus, V.
Bastjāni un F. Cielēnu. — Deputāti St. Ivbulis, L.
Špoļanskis, G. Mīlbergs u. c. liek priekšā ievēlēt de-
putātu A. Rancanu. — Zemnieku savienība liek
priekšā ievēlēt deputātu Dzelzīti. — Nacionālais
bloks un daži minoritātu deputāti, kopā 17 deputātu,
liek priekšā ievēlēt deputātu J. Annusu. Vajadzīgi 5
locekļi, uzstādīti 6 kandidāti. — Deputāti F. Cielēns,
A. Rudevics u. c. iesnieguši priekšlikumu:

«Liekam priekšā sevišķas parlamentāriskās izmeklēšanas
kommisiju ievēlēt aizklātā balsošanā.»

Balsosim aizklāti un par katru kandidātu atse-
višķi. Lūdzu izdalīt zīmītes. — Par ievēlētiem skai-
tīsies tie, kas dabūs absolūto balsu vairākumu un
lielāko balsu skaitu. Vispirms nāk nobalsošana de-
putāta P. Juraševska kandidatūra. Uz zīmītēm ir
uzspiesti trīs vārdi —, «par», «pret», un «atturas».
Tie, kas vēlas parlamentārā izmeklēšanas kommisi-
sijā ievēlēt deputātu Juraševski, lai nostrīpo vārdi-
ņus «pret» un «atturas», vārdu sakot — lai atstāj
vārdiņu «par»; kas balso citādi, lai strīpo attiecīgus
vārdus. — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai
visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu savākt zīmītes.
— Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes ne-
viens nepieprasa? Iebildumu nav? Lūdzu saskaitīt
zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas

(88
zīmītes, atpakaļ arī saņemtas 88 zīmītes; par de-

putātu Juraševski nodotas 48 balsis, pret — 34 bal-
sis, atturējušies 6. Tagad nāk nobalsošana deputāta
V. Bastjāņa kandidatūra. — Lūdzu izdalīt zīmītes.
Balsošanas kārtība būs tā pati. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildī-
juši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi
nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepiepra-
sa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes.—Bal-
sošanas rezultāts: pavisam izdalītas 89_ zīmītes, sa-
ņemtas atpakaļ 88 zīmītes; par deputātu Bastjāni
nodotas 58 balsis, pret — 15 balsis, atturējušies 15 —
Tālāk nāk nobalsošanā F. Cielēna kandidatūra. Lu-
dzu izdalīt zīmītes. — Vai visi deputāti saņēmuši zī-
mītes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Ludzu sa-
vākt zīmītes. — Vai visi ir nodevuši zīmītes? No
jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezņltats: iz-
dalītas 86 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ;
par deputātu Cielēnu nodotas 56 balsis, pret — 18
balsis, atturējušies 12. — Nobalsošana nak Antona
Rancana kandidatūra. Ludzu izdalīt zīmītes. —
Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes iz-
pildītas? Lūdzu savākt zīmītes. — Vai visi ir node-
vuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepiepra-
sa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. —

Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 87 zīmītes,
tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputātu Ran-
canu nodotas 38 balsis, pret — 46 balsis, atturēju-
šies 3. — Tagad nāk nobalsošanā H. Dzelzīša kandi-
datūra. Lūdzu izdalīt zīmītes. — Vai visi deputāti sa-
ņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu sa-
vākt zīmītes. — Vai visi ir nodevuši zīmītes? No
jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts:
izdalītas 87 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ;
par deputātu H. Dzelzīti nodotas 54 balsis, pret —
12 balsis, atturējušies 20, viena zīmīte nodota balta.
— Nobalsošanā na^" deputāta J. Annusa kandidatūra.
Lūdzu izdalīt zīmītes. — Vai visi deputāti saņēmuši
zīmītes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu sa-
vākt zīmītes. — Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jau-
nas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pa-
visam izdalītas 86 zīmītes, saņemtas atpakaļ 85 zī-
mītes; par deputātu Annusu nodotas 47 balsis, pret
— 33 balsis, atturējušies 5. — Ievēlēti ir deputāti:
V. Bastjānis, F. Cielēns, H. Dzelzītis, P. Juraševskis
un J. Annuss.

Personīgā lietā vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Iepazīstoties ar
deputāta Jankus pagājušās sēdes runas stenogram-
mu, kur viņš runājis par to, ka nelaiķis inženieris
Razums esot dabūjis Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būvi
bpz torgiem, redzams, ka kādā vietā viņš izsakās,
ka ļoti dīvainā kārtā daudzreiz inženiera Razuma
kantorī esot redzēti Rudevics un Vecķalns. No šīs
redzēšanas viņš slēdz, ka sociāldemokrātu roka bū-
šot ielikta spēlē kādos veikalos, kas saistīti ar Ra-
zumu un «Uniona banku». Acīmredzot, Jankus ir
runājis no tā viedokļa, ka apvainot ir vieglāk nekā
attaisnoties. (O. Jaukus no vietas: «Es tikai jautā-
ju.») — Tāpēc es arī gribu tikai atbildēt! —

Par sevi personīgi varu teikt, ka es pazinu ne-
laiķi Razumu vairāk gadu, kādus 7 vai 8 gadus, un
tāpēc man liekas, nav nekas dīvains, ka es esmu sa-
ticies ar viņu sabiedrībā vai viņa dzīvoklī. Bet ja
to grib saistīt ar apvainojumiem un mest uz manis
ēnu, it kā sakarā ar to man būtu bijušas ar viņu kā-
das veikala darīšanas, tad man tas uz viskategoris-
kāko jānoraida. Ja Jankus domā, ka sludinājumi
bijuši par pamatu tam, lai celtu šīs aizdomas un ra-
stu vienu izejas punktu personīgiem apvainojumiem,
tad gribu aizrādīt un paskaidrot, kā bijušais «Sociāl-
demokrāta» redaktors, par kuru Jankus runāja, ka
«Sociāldemokrāts» Razuma firmas sludinājumus
nav nodrukājis, bet «Darbs un Maize» tos ir nodru-
kājis vairāk numuros.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā
lietā deputātam Veckalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Deputāta Jan-
kus runā, kā redzams stenogrammā, ir aizrādīts, ka
arī es esot ieradies Razuma kantorī. Jā, es tur biju
ieradjes tikai ne personīgās lietās, bet organizāci-
jas uzdevumā. Kopējā arodbiedrība iesniedza pra-
sības, joRazuma uzsāktos darbos bija izcēlies kon-
flikts strādniekiem ar administrāciju attiecībā uz al-
gām un pārtiku. Es tiku vairāk reižu izbraucis uz
darba vietu, lai iepazītos ar apstākļiem. Ar to es
izpildīju savu pienākumu pret savu organizāciju, ko
no manis prasīja organizētie strādnieki. Man jāaiz-
rāda, ka pagājušā gada rudenī, kad sociāldemokrātu
frakcija iesniedza Saeimā pieprasījumu valdībai
bezdarba apkarošanas lietā, debatēs es aizrādīju uz
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attiecīgo līgumu ar Razuma firmu, kas ir neizdevīgs
valdībai un arī bezdarbniekiem. Pret Razuma fir-
mu vērsto runu var lasīt stenogrammas._ Jankus un
visa kommūnistu frakcija toreiz sedeja ka ūdeni mu-
tē ieņēmuši un laikam gaidīja no Razuma firmas at-
tiecīgus sludinājumus savai avīzei, lai Jankus ar sa-
vu kompāniju iekļūtu korrupcijas zaņķī un iegūtu
sev labumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā vēla laika dēļ sēdi slēgt. Iebildumu _ nav? Tas
pieņemts. — Nākošā sēde būs 25. februārī pīkst. 5
pēc pusdienas.

*
Sēde slēgta.

b

(Slēgta pīkst. 9.45 vakarā.)

<

V sesijas 10. sēde 1930. gada 25. februārī.
(Atklāta pltfst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Priekšlikumi grozīt dienas kārtību (noraida) ......304
2. Pārmaiņa kommisijas sastāvā . " 304

13.
Likumprojektu nodošana kommisijam 304

4. Deputāta J. Baloža u. c. iesniegtais jautājums tautas (
labklājības ministrim par strādnieku stāvokli Bertiņ-
Bērziņa iiniefu fabrikā :

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakc'ja) 305

15.

Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais steidzams piepra-
sījums ministfu prezidentam par valdības rīcību .Zem-
nieku bankas" lietā (pieņem):

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 307
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 310
J. Birznieks (zemnieku savienība) 310
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 311

6. Dienas kārtības grozīšana :

tA.

Petrevics (sociāldemokrāts) 313
7. Iekšlietu ministfa atbilde uz deputāta J. Baloža u. c.

iesniegto jautājumu (par sapulču noliegšanu Ventspilī):
E. Laimiņš, iekšlietu ministris 313

8. Satiksmes ministfa atbilde uz deputāta A. Veckalna u. c.
iesniegto jautājumu (par dzelzceļnieku-dienas strād-
nieku atlaišanu):

F. Ozoliņš, satiksmes ministris 313
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 314
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija) 316
A. Vecķalns (sociāldemokrāts) 317

9. Iekšlietu minist fa atbilde uz deputāta L. Jeršova u. c. ie-
sniegto jautājumu (par Kerenska likuma piemērošanu):
E. Laimiņš, iekšlietu ministris 319

10. Pilsētu pašvaldības likums (2. lasījuma turpinājums):
E. Rimbenieks, referents 321, 322, 331, 332, 333, 336, 337,

339, 340, 341
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) . 320, 324, 330, 332, 333,

334, 340, 341
E. Grantskalns (zemnieku savienība) . 320, 322, 326, 333,

335, 337, 338
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 321, 323, 327, 328, 334, 337
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija) 324
A. Bergs (nacionālais bloks) 324, 330, 339
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) 325
E. Rimbenieks (kristīgo darba laužu savienība) .... 327
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 330,331,

340
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) 339

11. Nākošā sēde 342

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu paš-

valdības likums; iekšlietu ministra atbilde uz depu-

tāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu (par sapulču
noliegšanu Ventspilī); satiksmes ministra atbilde uz
deputāta A. Veckalna u. c. iesniegto jautājumu (par
dzelzceļnieku-dienas strādnieku atlaišanu); iekš-
lietu ministra atbilde uz deputāta L. Jeršova u. c.
iesniegto jautājumu (par Kerenska likuma piemēro-
šanu); pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā
dienas kārtība, papildināta ar pārgrozījumiem un pa- <,
pildinājumiem nodokļu nolikumā un likumu par Rī-
gas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas,
Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu
robežu grozīšanu."

Pie dienas kārtības iesniegti šādi priekšliku-
mi. Budžeta kommisijas referents V. Bastjānis liek
priekšā:

«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā papildinājumu likumos
pair Rīgas—Limbažu—Rūjienas, Liepājas—Ziemupes—Pāvil-
ostas—Alsungas, Rīgas—Ērgļu—Madonas—Kārsavas un Rugā-
ju—Domopoles—Rēzeknes dzelzceļu būvi.»

Šo priekšlikumu var apspriest un izlemt šinī sē-
dē, ja nevienam deputātam nav iebildumu. (E. Cie-
lēns. no vietas: «Mums ir iebildumi!») Iebildumi ir.
Pagaidām nevaram papildināt dienas kārtību ar šo .
priekšlikumu. Līdz ar to atkrīt arī priekšlikums —
apspriest nupat minēto likumu pēc 1. dienas kārtības
punkta. — Deputāts A. Petrevics iesniedzis priekš-
likumu —

3., 4. un 6. dienas kārtības punktu apspriest pēc prezidija
ziņojumiem.

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Petrevica priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Pe-
trevica priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret
35 balsis, atturējies 1. Šis priekšlikums no-
raidīts. Vairāk nekādu iebildumu pret dienas
kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta. Pār-
ejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija
ziņojumi.

Zemnieku savienības frakcijas vārcfā deputāts
A. Alberings liek priekšā parlamentārā izmeklēša-
nas kommisijā deputāta H. Dzelzīšaa vietā ievēlēt
deputātu J. Ērgli. Vai ir kādi iebildumi! pret šo
priekšlikumu? Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
darba grāmatiņām. Prezidijs liek priekšā nodot šo
likumprojektu sociālās likumdošanas kommisijai. Ie-
bildumu nav? Tas nodots minētai kommisijai. —
Tālāk ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
līgumu grāmatiņām. Prezidijs liek priekšā arī šo li-
kumprojektu nodot sociālās likumdošanas kommisi-
jai. Iebildumu nav? Arī tas nodots minētai kom-
misijai.

Deputāti J. Balodis, O. Jankus, E. Miezis, J
Zlaugotnis-Cukurs un L. Jeršovs iesnieguši jautāju-
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ttm tautas labklājības ministrim, ko lūdzu sekretāru
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam..

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu tautas
labklājības ministrim:

Bertiņa-Bērziņa finierfabnikas (Rīgā, Daugavgrīvas ielā
33/35) _ strādniekiem no 11929. gada 10. decembra nav tikusi iz-
maksāta alga, un uzņēmums palicis parādā strādniekiem vairāk
ka 10.000 latu. Fabrikas strādnieki nonākuši pilnīgā bezizejas
un bada stāvaMī. Sakot no 19219. gada janvāra mēneša minē-
tās fabrikas strādniekiem

^
alga maksāta no Latvijas bankas, ku-

ras pārstāvis ielikts uzņēmumā, jo pēdējais ir bankai parādā
lielākas summas. Kaut gan pagājušā nedēlā Latvijas banka iz-
pirkuši fabrikai pienākušos kokmateriālus, algu strādniekiem
neizmaksa. Ko ministris darīs, lai strādnieki saņemtu nopelnī-
to algu un tiem ar ģimenes locekļiem nav jāmirst badā?»

(Sauciens no vietas: «Pieprasait kominternam!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Balodim jautājuma motivēšanai.
J. Baiodis (strādnieku un zemnieku frakcija):

, Tiešām beidzamā laikā (sauciens no vietas: «Daudz
jautājumu!») rūpniecībā valda tādi apstākļi, ka jāsa-
ka, ka ielas akmeņiem jāsāk runāt par to. Nav gan-
drīz nevienas fabrikas, kas strādniekiem kārtīgi iz-
maksātu algas. Ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kur

y strādniekiem bijis jāstreiko tāpēc, ka viņiem nav iz-
maksāta darba alga.

Ja runājam konkrēti par šo gadījumu, par ko
mēs iesniedzam pieprasījumu tautas labklājības mi-
nistrim, tad redzam, ka Bertiņa-Bērziņa finieru fa-
brikas strādniekiem algas nav izmaksātas, sākot ar
pagājušā gada 10. decembri. Vakar šie strādnieki
sāka streiku, pieprasot izmaksāt vieniem pienākošos
algu. Bez šaubām, šie strādnieki spiesti streikot,
lai nenonāktu vēl šausmīgākā bada stāvoklī nekā
viņi ir tagad.

Te pats interesantākais un svarīgākais ir tas,
ka šie strādnieki ir griezušies pie darba inspektora,
kas ļoti skaidri pateicis, ka viņiem neesot gandrīz
nekādas izredzes šo darba algu dabūt, jo visus mi-
nētās fabrikas īpašumus esot aprakstījusi Latvijas
banka, pie kam viņš personīgi garantējot,ka viņi da-
būšot tikai 10% nopelnītās algas. Arī es telefoniski
runāju ar darba inspektoru un prasīju paskaidrot,
kāds ir stāvoklis šai jautājumā un kādu stāvokli ir
ieņēmis darba inspektors. Viņš man varēja pateikt
tikai to, ka viņš strādniekiem devis padomu griezties
tiesā. Citu neko darba inspektors nevarēja pateikt.

Tālāk darba inspektors pateica, ka Latvijas
banka sakarā ar «Uniona bankas» un «Lata» ban-
krotu negribot ielaisties nekādās kombinācijās ar
Bertiņa-Bērziņa fabriku, negribot uzņemties nekā-
das saistības. Uz manu jautājumu, vai Latvijas
banka pārtraukusi visus sakarus ar Bertiņa-Bērzi-
ņa fabriku, darba inspektors atbildēja, ka to viņš ne-
zinot. Vēlāk noskaidrojās, ka Latvijas banka vēl
līdz pēdējai minūtei izpirkuši koku materiālus, kas
pienākuši Bertiņa-Bērziņa fabrikai, bet darba aigas
strādniekiem nemaksā.

Lai tiktu pie skaidrības, mums jāatgriežas pie
šīs fabrikas apstākļiem 1928. gadā. Arī 1928. gadā
īsi pirms Ziemassvētkiem stāvoklis bija tāds, ka
strādnieki bija spiesti griezties pie Rīgas pilsētas
valdes, lai tā izsniegtu kaut mārciņu maizes, lai pa
Ziemassvētkiem nebūtu jāmirst badā, jo uzņēmējs
nebija ilgāku laiku izmaksājis strādniekiem algas.
Sākot ar 1929. gada janvāri strādniekiem algas mak-
sāja Latvijas banka, bet tagad atkal, nezin aiz kā-
diem iemesliem, sākot ar pagājušā gada 10._ decem-
bri, algas vairs neizmaksa. Mums nav zināms, vai
Latvijas banka Bertiņa-Bērziņa fabrikai izsniedz lī-
dzekļus algu izmaksai vai nē, bet fakts ir tomēr tas,
ka algas netiek izmaksātas. Pašlaik minētais uz-

î H

'ņēmums palicis strādniekiem parādā ļoti lielu sum-
mu. Parāda summa atsevišķiem- strādniekiem ir
no 100 līdz 300 latiem, bet kopsummā tā pārsniedz
vairāk kā 10.000 latu. Mēs gribam dzirdēt no tautas
labklājības ministra, ko viņš ir darījis šinī gadījumā,
lai strādnieki saņemtu nopelnīto algu.

Šis nav vienīgais gadījums; tādu gadījumu ir
ārkārtīgi daudz. Pati Tautas labklājības ministrija,
sniedzot savus oficiālos ziņojumus, ir konstatējusi,
ka Tautas labklājības ministrijai, pie kuras nodibi-
nāts jūriskonsulāts, kaut kāds advokātu birojs, tiesa
ir iesniegusi 8 mēnešu laikā 1300 sūdzību par algas
neizmaksu strādniekiem. Par šo jautājumu tika ru-
nāts arī sociālās likumdošanas kommisijā,un uz mū-
su pieprasījumu šī kommisijā lika priekšā Saeimai
uzdot valdībai izstrādāt attiecīgu likumu, kas nodro-
šinātu strādniekiem viņu nopelnītās algas. Toreiz
— tas bija 1929. gada decembra mēnesī — Saeima
arī pieņēma šo priekšlikumu un uzdeva valdībai
10 dienu laikā šo likumprojektu izstrādāt. Tagad,
paldies Dievam, pagājuši jauvairāk kā 2 mēneši, bet
šis likums vēl nav iesniegts Saeimai. Ar to jānāk
pie noteikta slēdziena, ka ne tik vien uzņēmēji pil-
nīgi apzināti, ar nolūku neizmaksā strādniekiem al-
gas, lai uz šīs strādnieku bada algas rēķina varētu
iedzīvoties, bet arī valdība un tautas labklājības mi-
nistris nekā nedara, lai šo jautājumukaut cik no-
kārtotu.

Šinī gadījumā ne tik vien valdība nekā nedara,
bet arī Latvijas banka, kas apstākļus labi pazīst un
kas visu laiku ir maksājusi strādniekiem viņu nopel-
nītās algas, arī tā beidzamā laikā šinī jautājumā pil-
nīgi solidarizējas ar šo uzņēmumu un strādniekiem
darba algas nemaksā. Ja Latvijas banka būtu pār-
traukusi saistības ar šouzņēmumu, tad tai vajadzētu
vismaz paziņot to strādniekiem, lai uzņēmējs neva-
rētu kalpināt strādniekus vairāk mēnešu pilnīgi par
velti. Tagad stāvoklis ir tāds, ka direktors strād-
niekiem vienkārši pasaka: ja jūs gribat pie mums
strādāt, tad, varbūt, 50% es jums varu solīt. Tāds,
lūk, ir pašreizējais faktiskais stāvoklis. Te strād-
niekiem tiešām jāsāk padomāt par šo stāvokli, kādā
viņus pašreiz ir iedzinusi tagadējā valdība, kādā
viņi pašreiz atrodas.

Loti interesanti ir dzirdēt, ka daži deputāti, it
sevišķi Eglītis sauc no vietas, ka tas nāk no 3. Inter-
nacionāles. Patiešām strādniekiem nav par to ko
žēloties, un ar to jūs, kungi, tikai pierādāt, ka 3. In-
ternacionāle tiešām aizstāv strādieku intereses.
(Saucieni centrā: «Oho!» — Smiekli.) Jūs taču esat
ļoti lieli speciālisti — neizmaksāt strādniekiem algas
un ar visiem līdzekļiem, pat ar valsts varas palīdzī-
bu jūs nolaupāt strādniekiem nopelnītās algas. Tā
ir vienkārši rupja krāpšana, tā ir laupīšana, jastrād-
nieki nevar saņemt nopelnīto algu. (Starpsaucieni.)
Tas, ko jūs šeit runājat, ļoti skaidri pierāda strād-
niekiem, kas aizstāv viņu intereses. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu pār-
traukt sarunas!

J.Balodis (turpina): Ar savu rīcību jūs esat pie-
rādījuši, ka strādnieki vairs nevar uzticēties jūsu
likumiem, ka strādnieki nevar vairs griezties tikai
pie jūsu iestādēm, bet viņiem pašiem jāpadomā par
to, kā piespiest uzņēmējus izmaksāt strādniekiem
nopelnītās algas. Tāpēc arī mēs gribam dzirdēt no
tautas labklājības ministra, ko viņš šai jautājumā
domā darīt. Galvenais, ko mēs gribam panākt, ir
tas, lai reiz par visām reizēm izbeigtu šo strādnie-
ku aplaupīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.
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Deputāti V. Bastjānis, F. Cielēns, R. Dukurs u.
c. iesnieguši steidzamu pieprasījumu ministru prezi-
dentam. Frakciju padomes locekļi ir jau iepazinu-
šies ar šī pieprasījuma saturu. Lūdzu sekretāru no-
lasīt steidzamo pieprasījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.

Laipni- lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu
pieprasījumu ministru prezidentam'. —

Ministru prezidenta Skujenieka laikā 1928i gada sakuma,
kad Kārla Ulmaua vadītā «Zemnieku banka» atteicās pildīt sa-
vus maksājumus Finanču ministrijai, uz ministrijas prasību pa-
mata tika apķīlāti «Zemnieku bankas» īpašumi un vērtības Fi-
nanču ministrijas prasību nodrošināšanai.

«Zemnieku banka» līdz šim laikam savus maksājumus Fi-
nanču ministrijai nav nokārtojusi, bet pēc mūsu informācijas
Ministru kabinets savā 7. februāra sēdē «Zemnieku bankas»
īpašumus un vērtības no apķīlājuma atsvabinājis, atstājot mil-
joniem lielas valsts prasības bez jebkāda nodrošinājuma.

Griežamies pie ministru prezidenta ar pieprasījumu:
1) vai ministru prezidentam minētais 7. februāra Mini-

stru kabineta lēmums ir zināms?
2) Ko ministru prezidents domā darīt, lai aizsargātu valsts

intereses pret šādu valdības rīcību?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim pieprasījuma motivēšanai.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Cienījamie tau-
tas vietnieki! Pagājušā sēdē mēs pārrunājām «La-
ta» un «Uniona bankas» lietas un rezultātā iecēlām
parlamentāru izmeklēšanas kommisiju, kurai uzde-
vām noskaidrot veselu rindu jautājumu par šo abu
akciju sabiedrību operācijām, kas šīs organizācijas
novedušas bankrota stāvoklī un draud ar milzīgiem
zaudējumiem valstij. Pārrunājot šos jautājumus, no-
skaidrojās, ka dažas valsts iestādes ir spērušas zi-
nāmus soļus šinī lietā, bet citas valsts iestādes nav
darījušas nekā. Kommisijai darbojoties, šie fakti jo
vairāk pastiprinājās.

Pavisam neiespējamā stāvoklī nostājas mūsu
saimnieciskā resora vadība un rīcība, ja ievērojam
vēl citus blakus apstākļus, sakarā ar kuriem šodien
ir iesniegta mūsu interpellācija. Bez jau minētām
divi iestādēm, kuras vada valdības lielākā partija,
šīs pašas partijas vadībā atrodas arī trešā iestāde
«Zemnieku banka». Mēs, kā jūs no laktiem redzē-
sit, esam nonākuši pavisam neiespējamā stāvoklī.
Viena valsts iestāde, teiksim Latvijas banka, glābda-
ma valsti no draudošiem zaudējumiem, cenšas kaut
pēdējā brīdī vēl nodrošināties ar tiem īpašumiem,
ar tām precēm, kuras ir minēto organizāciju rīcībā,
uzlikdama uz tiem arestus un tos apķīlādama. Bet
tanī pat laikā, kad viena valsts iestāde (Latvijas
banka) cenšas nodrošināt valsti pret zaudējumiem,
otra valsts iestāde, augstākā administratīvā iestāde
— valdība jeb Ministru kabinets atsvabina šīs pre-
ces un nodrošinājumus no apķīlājuma, laižot tos pil-
nīgi brīvā apgrozībā. Pie kā tas, kungi, var no-
vest? Es domāju, tas visiem ir skaidrs.

Lai man būtu atļauts tagad apstāties pie faktiem.
1928. gada beigās, īsi pirms Skujenieka valdības

aiziešanas «Zemnieku banka», neskatoties uz dotiem
zināmiem pagarinājumiem, savus maksājumus nepil-
dīja. Un ta ka prasības pret «Zemnieku banku» ne-
bija kaut kādas nieka prasības, bet stipri lielas, tad
Finanču ministrija ķērās pie spaidu līdzekļiem un ie-
priekšējas nodrošināšanas kārtībā lika apķīlāt vi-
sas «Zemnieku bankas» vērtības. Man jāmin, ka tai
paša 1928.gadā, kad šī apķīlāšana notika, pret «Zem-
nieku banku» bija apmēram šāda lieluma prasības:
Finanču ministrijā nebija nokārtoti maksājumi, ga-
rantijas un citas lietas kopā par apmēram IV2 mil-
jona latu; Latvijas bankā prasības nebija nokārto-
tas par apmēram 2V2miljoniem latu. Kā jūs redzat.

kopsummā bija ap 4 miljoni latu nenokārtotu pra-
sību.

Protama lieta, ka toreiz, tāpat kā tagad ar
«Zemnieku banku» bija tāds pat stāvoklis, kā tagad
ar «Uniona banku», kuras stāvoklis toreiz tika uzska-
tīts par stiprāku un drusciņ labāku. Tāpēc Skuje-
nieka valdības laikā Finanču ministrija neatrada
par iespējamu nolaist rokas un nekā nedarīt, bet
kad noskaidrojās, ka šī banka nekādas prasības ne-
var pildīt, ķērās pie noteiktiem soļiem. Jūs, kungi,
atceraties, ka tai laikā prese, sevišķi viens preses
orgāns («Segodņa») uztraucās, ka tas esot kaut kas
nedzirdēts, ja valdība ķeroties pie banku portfeļu
apķīlāšanas. Bet piedzīvojumi un tālākā lietas gai-
ta pierādīja, ka Latvijas apstākļos citu līdzekļu nav.
Tagad pie tā paša soļa ķeras Latvijas banka, proti
— pie «Uniona bankas» portfeļa apķīlāšanas.

Pēc Skujenieka valdības krišanas iestājās tūliņ
cilts 'Stāvoklis, un tas raksturojams ar pāris faktiem.

Vispirms — visas prasības pret «Zemnieku ban-
ku» tika apturētas, un līdz šim laikam, gandrīz 2 ga-
du laikā, nekādi maksājumi ne Finanču ministrijai,
ne Latvijas bankai nav izdarīti. Ja formāli ir bijuši
kādi sīkāki maksājumi, tad tie'ir tik niecīgas dabas, ,
ka tiem nav nozīmes. Prasības palikušas tikpat,
lielas, un proti — Finanču ministrijai ap 1,3 miljoni
latu un Latvijas bankai — kopā par dažādām noda-
lām, par garantijām, diskontiem un citiem darīju-
miem — 2.270.000 latu. Kopsummā tas būtu
3.600.000 latu. Šīs prasības — vismaz viena daļa
— nodrošinātas ar dažādām precēm un vērtspapī-
riem, kuriem uzlikts Finanču ministrijas arests. —
Tā tad viens fakts ir tas, ka nekādi maksājumi nav
izdarīti.

Otrs fakts ir sekojošais. 1928. gada beigās vai
1929. gada sākumā valdība, domājams, uz finanču
ministra ierosinājumu, nolēmusi ne tikai no šis ban-
kas nekā neprasīt atpakaļ, bet piešķirt sevišķas
privilēģijas, dodot iespēju 6 mēnešu laikā meklēt
naudu savu saistību pildīšanai. Kad pirmie 6 mē-
neši bija pagājuši, un meklētā nauda nebija atrasta,
tika doti otri seši mēneši šīs naudas atrašanai. Arī
otros sešos mēnešos notika tas pats, un pagājušā ga-
da beigās vai šī gada sākumā tika dots trešo reizi
sešu mēnešu pagarinājums naudas meklēšanai. Ja
šī valdība vēl pastāvēs, jādomā, viņa dos vēl nāko-
šos sešus mēnešus bez gala un "bez mēra. Taču nau-
du nevar sameklēt, un tā tad arī neko nevar nokār-
tot. Bet pa to laiku notiek kas cits: tai laikā iet pro-
testā vekseļi, tie netiek laikā izpirkti, maksājumi ne-
tiek kārtoti, un Latvijas banka, kā tas noskaidro-
jās budžeta kommisijā, apspriežot Latvijas bankas
1930. gada budžetu, ir ierakstījusi zaudējumos pāri
par 600.000 latu «Zemniekubankai». Tā tad 110 vie-
nas puses — pagarinājumi un zaudējumi, bet 110 ot-
ras puses nāk klāt atkal «Lats» un «Uniona banka»
un, varbūt, vēl citas iestādes, par kurām šobrīd
mes vel neko nevaram zināt. Man šķiet, ka tāds
stāvoklis ir neciešams. Saeimai jāiejaucas šinī lietā
un jādod valdībai norādījumi, ka tāda rīcība tālāk
nav pielaižama.

Man jāaizrāda vēl uz tālākiem soļiem. Lai
glābtu «Zemnieku banku», nākot tai pretim ar vi-
sāda veida atvieglojumiem, valdība ķērās vēl pie
citādiem līdzekļiem. «Zemnieku banka» bija izde-
vusi savas garantijas Finanču ministrijai, uz kuru
pamata Finanču ministrija bija garantējusi tālāk. Kā
nodrošinājumus, starp citu, figurē dažas obligācijas,
starp kuram viena uz pazīstamo Sinkas namu. Sin-
ka nespēja Finanču ministrijas prasības pildīt, un
jautājums tagad bija tāds: ko darīt — vai šo namu
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laist pārdošana, iekasējot to, ko var iekasēt, vai
dot bez gala pagarinājumus. Valdība izšķīrās it kā
par ļoti radikālu soli — laist Sinkas namu pārdošanā,
iekasējot valdības prasības. Bet šim. apstāklim
blakus bija vel cita lieta, kas šo operāciju nostādīja
citāda gaismā. Arī vienā budžeta kommisijas sēdē,
pieņemot papildu budžetu, noskaidrojās, ka ar šo
jautājumu par Sinkas namu nodarbojas ne tikai fi-
nanču ministris, kā kompetencēs tas pilnīgi
iekrīt, bet ka šinī jautājumā ļoti aiktīvu da-
lību ņem arī Ministru kabinets. Bet nu tiek
pieņemts pilnīgi neiespējams lēmums, proti: tā kā
Sinkas nams nāks pārdošanā un var aiziet citās ro-
kās, varbūt, par mazāku summu, tad valdība no-
lemj maksāt par šo namu no valsts līdzekļiem lielā-
ku summu, lai tas nāktu valdības rokās. Man jā-
uzsver, ka šo faktu konstatēja pats finanču mini-
stris Petrevics budžeta kommisijas sēdē. Tādu lē-
mumu, domājams, nekur citur Ministru kabinets
nebūtu varējis pieņemt. Kādu iemeslu dēļ tas tika
darīts? Vai Finanču ministrijai bija vajadzīgs nams,
kas atrodas Bruņinieku un Tērbatas ielas stūrī? Ta-
ču nē! Kādu iemeslu dēļ tad tika pārmaksāts? Lūk,
tādēļ, ka par Sinkas namu bija «Zemnieku bankas»
garantijas! Ja valdība tagad šo namu varētu pār-
maksāt, 600.000 vai 700.000 latu vietā, ko nams ir
vērts, solīt 920.000 latu, vai 1.000.000 vai arī
1.500.000 latu, tad ir skaidrs, ka tādā kārtā valdība
izpērk ar valsts naudu «Zemnieku bankas» garanti-
jas. Valdība samaksāja šo lielo summu un tādā kār-
tā centās samazināt «Zemnieku bankas» grūtības.
Man šķiet, ka šie fakti, ko var pārbaudīt Ministru
kabineta protokolos, nekādā ziņā nav pielaižami.
Ministru kabinets te ir iejaucies privātās lietās un
samaksājis ar valsts naudu. Rezultātā viss tas to-
mēr nebija novedispie mērķa un š. g. 7. februāra
sēdē Ministru kabinets nolēma grozīt 1929. gada
8. februāra lēmumu: «20) grozot 1929. g. 8. februāra
lēmumu (prot. Nr. 21 p. 1.) attiecībā uz «Latvijas
Zemnieku bankas» parādu nokārtošanu, nolemj: 1)
atcelt arestu uz tiesu izpildītāja aprakstītiem «Zem-
nieku bankas» diskontētiem neprotestētiem vekse-
ļiem, nominālvērtībā Ls 51.483,74, kuri novērtēti par
Ls 27.950.—, un 2) atcelt arestu uz tiesu izpildītāju
aprakstītiem «Zemnieku bankas» diskontētiem,pro-
testētiem vekseļiem, nominālvērtībā Ls 313.240.—,
kuri novērtēti par Ls 35.265.—. Aprakstīto diskon-
tēto vekseļu portfelis atbrīvojams tādā stāvoklī,
kāds tas bija aprakstīšanas momentā 1928. gada
sākumā.»

Kungi, kā jūs redzat, te ir runa par ļoti lielām
summām, par nodrošinājumiem; un tomēr tai pašā
laikā, kad mēs šeit mocāmies ar pārējām_2 iestā-
dēm, kad Latvijas banka cenšas nodrošināt valsts
un savas prasības, valdība atbrīvo minētās iestādes
ieķīlājumus bez kādām garantijām un atstāj miljo-
niem lielas summas bez kāda seguma. Kas tagad
var notikt? Tālāk, saprotama lieta, atbrīvoto port-
feli var apķīlāt ikviens no privātiem prasītājiem; to,
zināms, var apķīlāt arī Latvijas banka. Ja to ap-
ķīlās Latvijas banka, tad šīs milzīgās prasības, pāri
par 2.000.000 latu, būs kaut kā nodrošinātas. Tur-
pretim, ja to apķīlās privātie, tad Latvijas bankas
un valsts prasības paliks bez kaut kādiem nodroši-
nājumiem. Pēc mūsu domām, stāvoklis šinī ziņa
ir pilnīgi nepielaižams. Lieta ir ārkārtīgi steidzama.
Mums jādzird motīvi, kuru dēļ valdība šo soli ir
spērusi. Vai tā iemesla dēļ, ka «Zemnieku banka»
atrodas Ulmaņa kunga rokās?

Man jau reiz no šis katedras bija jāaizrāda, ka
patiešām valdībai bija radies tik neērts stāvoklis, ka

Celmiņa kungam, kurš ir valdības galva un kuram
šinī gadījumā būtu jādod zināmi rīkojumi un aizrādī-
jumi, kā rīkoties, tanī pašā laikā jāsaņem aizrādi- ,
jumi no savas partijas, no Ulmaņa kunga, un viņš ir
spiests rīkoties, kā tam pavēl Ulmaņa kungs, pre-
tēji tam, kā viņš pats būtu rīkojies. Šāds stāvoklis
ir neciešams. Jo tālāk mēs dzīvojam, jo vairāk mēs
tiekam ierauti šinī finanču sabrukuma un bankrota
stāvoklī.

Tāpēc tagad, kad Saeima ir iecēlusi parlamen-
tāru izmeklēšanas kommisiju, mēs nevaram atstāt
«Zemnieku bankai» brīvu rīcību. Mēs nevaram pa-
teikt, lai strādā šīsbankas veikali vēl tālāk — valsts
kase dos naudu un, varbūt, tās lietas reiz nokārtosies.
Mēs domājam, ka tāds tas stāvoklis nedrīkst būt,
tāpēc mēs esam iesnieguši interpellāciju valdībai, lai
valdība nāk un atbild šai lietā. Mēs ceram, ka Sa-
eima atzīs, ka šis jautājums par «Zemnieku banku»
sakarā ar «Latu» un «Uniona banku» ir tik svarīgs
un tik steidzams, ka Augstais nams pieņems šo
interpellāciju un arī tās steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma iesnie-
dzēji apzīmējuši to par steidzamu. Vispirms nāks
nobalsošanā steidzamība. Viens deputāts var dabūt
vārdu par, otrs — pret steidzamību. Vārds par
steidzamību deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Man liekas, ka šis pieprasījums ir
ļoti steidzams un valdībai jānāk un jāpaskaidro tau-
tai un valstij, kādi lietderīgas finanču politikas mo-
tīvi ir bijuši par to, lai atļautu valdībai no valsts
interešu sargāšanas viedokļa dot Latvijas «Zemnie-
ku bankai» tos atvieglojumus, kādi ii; doti. Ja šie
motīvi no valsts interešu sargāšanas un no zināmas
l'etdenbas viedokļa būs tik rubināti, k'i Saeimas
vairākums ar tiem būs apmierināts un tiem piekritīs,
tad valdība ne tik vien izteiks uzticību, bet, varbūt,
pat atzinību. Tāpēc valdībai resp. Celmiņa kungam
nebūtu nekāda iemesla šinī sēdē tik ļoti nervozēt,
staigāt gar visām koalīcijas frakcijām un deputātiem
un pierunāt viņus tik uzbudinoši un ārkārtīgā stei-
gā, lai tie balsotu pret šīs interpellācijas steidzamī-
bu. Vakareiropas parlamentos parasti notiek tā,
ka ja opozīcija nāk ar interpellāciju vai jautājumu
kādā svarīgā, valsti interesējošā jautājumā, kas met
kaut arī vismazāko ēnu uz valdošo partiju, kas kaut
vismazākā mērā skrambā valdošās partijas morāli-
sko autoritāti, tad valdība steidzas pat jau tanī pašā
sēdē dot paskaidrojumus un atbildēt, lai iespējami
ātrāk nodzītu nost kaut arī vismazāko morālisko
ēnu no savas sejas. Man šķiet, ka šinī gadījumā jūs
paši esat visvairāk ieinteresēti nobalsot par steidza-
mību, jums pašiem galvenam kārtām vajadzētu vē-
lēties, lai jūsu partijas labā slava ne mazākā mērā
neciestu. Tāpēc mēs ceram, ka par iesniegtās inter-
pellācijas steidzamību balsos viss Augstais nams ar
zemnieku savienību priekšgalā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie de-
putātu kungi! Mēs esam pilnīgi solidāri ar Cielēna
kungu, ka vajadzīgs šīs lietas noskaidrot, jo tās
ir ļoti nopietnas. Bet ar tādu pat nopietnību ir va-
jadzīgs arī iepazīties ar šīm lietām. Ievērojot to, ka
šī pieprasījuma saturs nav uzpeldējis ne vakar un ne
šodien, bet tas ir diezgan vecs — jau 1928. gadā
mums ir nācies par šo jautājumu runāt —, ievērojot
arī to, ka pašreiz nav klāt finanču ministra, kurš
šīs lietas taču vislabāk parzin, jo pie viņām jau ir
strādājis, mēs gan būtu pret steidzamību un tāpēc
lūdzam šo pieprasījumu nodot Ikomimijai apsprieša-
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nai, tā ļaujot iepazīties ar to visos sīkumos, lai ari
paši iesniedzēji varētu dabūt noteiktu un skaidru
atbildi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pie-
prasījuma steidzamība. Iesniegts priekšlikums —

nobalsot to, izsaucot deputātus vārdā.
Steidzamību nobalsosim, izsaucot deputātus

vārdā. B-al'sošianas kārtība: tie, kas balso
par steidzamību, lai atsaucas «par»; kas balso pret,
lai atsaucas «pret»; kas atturas, lai atsaucas «attu-
ros». —? Stājamies pie balsošanas.

Abuls, Mārtiņš — nav klāt; Ķullītis, Jēkabs — par;
Alberings, Arturs — pret; Kviesis, Alberts — nav klāt;
Annuss, Jānis — par; Laicens, Linards — par;
Ausēljs, Longins — par; Laimiņš, Kārlis — pret;
Balodis, Jānis — par; Lazersons, Maksis — nav
Balodis, Jānis (z. s.) — nav klāt;

klāt; Lejiņš, Pauls — par;
Balodis, Kārlis — par; Lorenes, Klāvs — nav klāt;
Bairkans, Vinca —- par; Maizelis, Noris — par;
Bastjānis, Voldemārs — par; Menderis, Fricis — par;
Beldavs, Kārlis — par; Miezis, Ernests — par;
Bergs, Arveds — par; Mīlbergs, Gotfrids — par;
Bīlmanis, Roberts —- par; Muižnieks, lzidors — par;
Birznieks Jānis — p-r.et; Nuroks, Markus — nav klāt;
Bļodnieks, Ādolfs — par; Nuroks, Arons — nav klāt;
Breikšs, Jānis —? par; Gpvncans, Jānis — par;
Briedis, Augusts — pret; Ozoliņš, Gustavs — pret;
Būmeisters, Kārlis — par; Ozoliņš. Lūkass — par;
Celmiņš, Hugo — pret; Pabērzs, Juris — par;
Celms. Jūlijs — par; Pabērzs, Sebastjāns — par;
Cielēns, Fēlikss — par; Pastors,. Alfonss — par;
Dēķens, Kārlis — par; Pauluks, Kārlis — pret;
Dubins, Morduchs — par; Petrevics, Andrejs — par;
Dukurs, Roberts — par; Piguļevskis, Vladimirs — pac;
Dzelzītis, Eduards — par; Pommers, Jānis — nav klāt;
Dzelzītis, Hugo — nav klāt; Pusnls, Voldemārs — par;
Dzenis Antons — par; Radziņš, Eduards —? par;
Eglitis, Arkādijs — par; Rancans, Antons — par;
Eliass, Kristaps — par; Rancans, Jezups — par;
Frglis, Jūlijs — pret; Reinhards, Gustavs — par;
Firkss, Vilhelms- — par; Rimbenieks, Ēvalds — par;
Grantskalns, Eduards —pret; Rozentāls, Miķelis—par;
Gulbis, Vilis — pret; . Rubulis, Vladislavs — par;
Hans, Džons — pajr; Rudevics, Ansis — par;
Ivbulis, Staņislavs — par; Sanders, Visvalds — par;
Jankus, Oskars — par; Skujenieks, Marģers — par;
Jeļisējevs, Grigorijs — par; Sēlers, Lotars — par;
Jeršovs, Leonids — par; Sīmanis, Pauls — par;
Jukšinskis, Antons — par; Špolanskis, Leontijs — par;
Juraševskis, Pēteris — par; Šterns, Jānis — par;
Kalniņš, Augusts — nav klāt; Trasuns, Jezups — par;
Kalniņš, Bruno — nav klāt; Ulmanis, Kārlis — nav klāt;
.Kalniņš, Nikolajs — pair; Ulpe, Pēteris — par;
Kalniņš, Pauls — par; Vecķalns, Andrejs — par;
Kallistratovs, Meletijs — Veržbickis, Jānis — par;

nav klāt; Vestermanis, Verners —? par;
Kauliņš, Jānis — par; Viļpiševskis, Jaroslavs —
Kiršteins, Kārlis — par; nav klāt;
Kirilo'vs, Stepans —. par; Vinters, Jānis — pair;
Klīve, Ādolfs — pret; Višņa, Jānis — par;
Korņiljevs, Jānis — par; Zeilļolts, Pēteris — par;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs Zlaugptnis-Cukunsi, Jānis —

— par; par;
Balsošanas rezultāts: par steidzamību nodotas

75 balsis, pret — 11 balsis. Steidzamība pieņemta.
Pārejam pie pieprasījuma apspriešanas pēc būtības.
Vārds deputātam Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-
tātu kungi! Augstais nams, pieņemot nupat ar lie-
lu balsu vairākumu steidzamību sociāldemokrātu
frakcijas pieprasījumam, acīmredzot, nepārprota-
mi ir atzinis šīs lietas būtību par ļoti svarīgu, kas
šeit steidzīgi jānoskaidro. Mēs jautājam savā inter-
pellācija valdībai resp. ministru prezidentam, kādi
motīvi ir bijuši Ministru kabinetam, pieņemot lēmu-
mu atbrīvot valsts prasību nodrošinājumus. Atstā-
jot «Zemnieku bankai» brīvas rīcības tiesības, val-
stij, acīmredzot neizbēgami celsies prāvi zaudējumi.

Deputātu kungi! Mūsu interpellācija!, ņemot
to pēc būtības, ir plašs, liels un svarīgs raksturs.
Mēs līdz šim laikam zinājām, ka valdošā partija, ku-

ra visus vienpadsmit mūsu valsts pastāvēšanas ga-
dus ir bijusi pie stūres, kurai ir piederējusi vadošā
loma, ar dažādām labvēlībām ir mēģinājusi stipri-
nāt savas organizācijas, savus veikalus, savus pa-
sākumus un, ar valsts labvēlību sedzot, izpalīdzot,
nākot pretim ar atvieglojumiem, ir radījusi tiešām
plašus pasākumus, kas pēc 10 gadu pastāvēšanas
līdz pat pēdējam laikam uzrāda zināmu tendenci pla-
šākos vai mazākos apmēros bankrotēt — ban-
krotēt nevis uz pašu veikalnieku rēķina, bet
gan uz valsts kases rēķina. Mēs jau vai-
rāk reižu esam pakavējušies pie tādām or-
ganizācijām kā «Latvijas Transita», «Latvijas
liniem», «Linu centrāles» un tagad pēdējā lai-
kā apstājamies pie valdošās partijas pasākumiem,
zemnieku savienības partijas pasākumiem, kuriem
atvēlēti pirmā un galvenā kārtā, lieli valsts līdzekļi,
par ko pirmā kārtā valsts cietīs lielus zaudējumus.
Ne tikai valsts, bet arī ļoti daudz privātu personu, pa
lielākai daļai nevainīgu pilsoņu, kas pārāk uzticējušies
legāliem finanču institūtiem, būdami darīšanās ar
šīm iestādēm, ir ierauti ļoti nelabvēlīgās operācijās.

Mēs, tagad, runājot par mūsu interpellācija mi-
nētiem faktiem, apstājamies pie vienas citas parā-
dības. Te vairs nav runa par labvēlību, kādu valdo
šā vara ir parādījusi savai partijai, bet šeit" ir jau
darīšana ar valsts varas piemērošanu, lai segtu zi-
nāmu grupu bankrota stāvoklī esošo uzņēmumu ek-
sistenci, lai atbrīvotu tos no nodrošinājumiem, at-
stājot viņu rīcībā plašākas tiesības, dodot iespēju
šiem uzņēmumiem glābt atbildīgo personu materiālo
stāvokli uz valsts rēķina. Šādā rīcībā saskatāmas
jaukriminālas pazīmes. Ja tādas valdības rīcībā sa-
skatāmas, tad Augstajam namam ir pēdējais laiks
prasīt valdībai atbildi, lai zinātu, kas ir bijis šīs rī-
cības pamats.

Šeit teica, ka mūsu valdībai neesot finanču mi-
nistra, bet tikai viņa vietas izpildītājs. Tomēr jā-
saka, ka valdība ir atbildīga par viņa darbību. Ja
arī finanču ministra nebūtu klāt, tomēr valdība nav
atsvabināta no atbildības.

Vēl vairāk, man liekas, Augstajam namam ne-
var būt neviena motīva par to, ka šīs interpellācijas
noskaidrošanu var atstāt kādai speciālai kommisi-
jai. Mūsu interpellācija ir vērsta galvenā kārtā pret
valdību, pret ministru prezidentu, prasot valdības
lēmumu motīvus, kuru noskaidrošanai nav vajadzī-
ga speciāla kommisijā, jo valdībai, acīmredzot, šie
motīvi ir zināmi un, varbūt, fiksēti. Mūsu frakcija
ir pārliecināta, ka visi kā viens nobalsos par inter-
pellācijas pieņemšanu, jo, kā es minēju, valdības
rīcība saskatāmas pazīmes segt atsevišķu bankro-
tējošu uzņēmumu stāvokli, palīdzot atsevišķām per-
sonām pasargāt savu mantu, uzveļot atbildību par
iztrūkumiem, kas cēlušies citām personām, valsts
kasei. Tāpēc mēs_ esam pārliecināti, ka Augstais
nams nobalsos, tāpat kā par steidzamību, arī par
šīs interpellācijas pieņemšanu un mēs sagaidīsim
nākoša nedeļā_ ministru prezidenta atbildi par viņa
rīcību šim lieta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk
neveļas? Debates izbeigtas. Nobalsošanā nāk pie-
prasījuma pieņemšana. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pieprasījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Pieprasījums vienbalsīgi pieņemts;
to virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts priekš-
likums —

3., 4. un_ 5. dienas kārtības punktu apspriest pirms pieņem-
tās dienas kārtības 3. punkta. ,
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Vārds deputātam Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augstais nams!

Jau vairāk reižu Saeima ir lēmusi noklausīties un
apspriest valdības atbildes uz iesniegtiem jautāju-
miem tai diena, kad valdība, pamatojoties uz kār-tības rulli, atbildi ir pieteikusi. Domājams, ka arī
šodien Saeima nāks pretim jautājumu iesniedzējiem
un nolems noklausīties valdības atbildes pirms 2.
dienas kartības punkta, pirms garā pilsētu pašvaldī-
bas likuma.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas iz-
teikties pret šo priekšlikumu? Vārdu neviens ne-
veļas. Nobalsošanā nāk deputātu Petrevica, Bast-jāņa u. c. iesniegtais priekšlikums —

3., 4. un 5. dienas kārtības punktu apspriest pirms pieņem-
tas dienas kartības 2. punkta.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbilde uz deputā-
ta J. B a 1o ž a u. c. i e s n i e g t o jautājumu
(par sapulču noliegšanu Ventspilī). Vārds iekšlie-
tu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie de-
putātu kungi! Savā jautājumā strādnieku un zem-
nieku frakcija prasa, kāds likumīgs pamats ir bijis
noliegt Ventspilī dažas sapulces, ko pieteikušas
arodbiedrības un viens kooperatīvs. Man jāpaskai-
dro, ka jautājuma iesniedzējiem vajadzēja tuvāk pa-
interesēties par attiecīgo likumu, kurā norādīts, kā-
dos gadījumos iekšlietu ministrim ir tiesība sapulces
noliegt. Likuma par sapulcēm 9. pantā noteikts, ka
sapulces var noliegt, ja sapulču mērķis ir nozie-
dzīgs, vai ja sapulcēs draud notikt kārtības traucē
jumi. Šīs sapulces Ventspilī bija pieteikušas tās ap-
rindas, kuras strādā kommūnistu uzdevumā, un ari
šo sapulču mērķis ir bijis kommūnistu ideju propa-
gandēšana — tā tad noziedzīgs mērķis, kas runā
pretim mūsu likumam; tāpēc, pamatojoties uz iekš-
lietu ministrim ar likumu piešķirtām tiesībām, šīs
sapulces arī bija noliegtas.

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

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
satiksmes ministra atbilde uz deputā-
ta A. Veckalna u. c. iesniegto jautāju-
mu (par dzelzceļnieku - dienas strādnieku atlaiša-
nu). Vārds satiksmes ministrim Ozoliņam.

Satiksmes ministris F. Ozoliņš: Augstais nams!
Ministru prezidenta kungam iesniegts jautājums:
«Sakarā ar līdzekļu atvēlēšanu Satiksmes ministri-
jai sabiedrisko darbu noorganizēšanai un bezdarb-
nieku nodarbināšanai, pēdējā laikā daudzi ilggadīgi
dzelzceļnieki - dienas strādnieki tiek atlaisti no dar-
ba un to vietā nodarbināti bezdarbnieki. 1) Vai val-
dībai tas ir zināms, un ko pēdējā domā darīt, lai
turpmāk tas nenotiktu? 2) Lai atlaistie tiktu atkal
darbā.» Man gods uz minētiem jautājumiem atbil-
dēt sekojošo.

Būvju un remonta darbi uz dzelzceļiem notiek
galvenā kārtā vasaiā, kādēļ rudenim iestājoties un
darbiem samazinoties strādnieku skaits pakāpeniski
tiek samazināts. Atlaisti tiek pirmkārt tie strādnie ?
ki, kuri pieņemti uz noteiktu laiku vai zināmam dar-
bam, bet pēc tam tie strādnieki, kas strādājuši īsā-
ku laiku. Ilggadīgi strādnieki, kas strādājuši bez
pārtraukuma, darbu samazināšanas dēļ netiek atlai-
sti. Ja ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad atlaisti ve-
cāki strādnieki, tad tas noticis kādu pārkāpumu vai

arī vecuma dēļ, kad strādnieki nav varējuši vairs
strādāt grūtos ceļa darbus.

Ziemas mēnešos parasti lielāku skaitu strādnie-
ku var nodarbināt tikai pie sniega tīrīšanas un ceļa
remonta darbiem, kas radušies sala dēļ. Bet šī gada
bezsniega un siltās ziemas dēļ tādu darbu līdz šim
nav bijis.

Kas attiecas uz bezdarbnieku nodarbināšanu,
tad jau sākot ar pagājušā gada oktobra mēnesi
saskaņā ar izstrādāto darba programmu visu laiku
tiek nodarbināts iespējami lielāks bezdarbnieku
skaits. Visiem sabiedriskos darbos nodarbinātiem
strādniekiem - bezdarbniekiem iepriekš jāreģistrē-
jas attiecīgās darba apgādēs, pēc kam darba apgā-
des to nosūta dzelzceļu vienībām. Tā kā darba ap-
gādes ir padotas pašvaldībām, tad no darba apgā-
dēm atkarājas sabiedriskos darbos nosūtāmo bez-
darbnieku izlase un to nozīmēšana dzelzceļu vaja-
dzībām. Līdz šim darba apgādes ir sūtījušas
strādniekus darbos pēc zināmas kārtas, nedodot
rudenī un ziemā atlaistiem dzelzceļa bijušiem dienas
strādniekiem nekādas priekšrocības, lai gan dzelz-
ceļa vienības, pieprasot sabiedrisko darbu strādnie-
kus, vairākkārtīgi ir lūgušas norīkot darbos bijušos
dzelzceļniekus, aizrādot, ka šie pēdējie ir vairāk
piemēroti un produktīvāki dzelzceļa darbiem.

1929. gada vasarā dzelzceļu remonta darbos
strādāja pavisam 3.700 strādnieku; 1. oktobrī šis
skaits bija 2.912. Uz 1. janvāri šis skaits bija sa-
mazinājies līdz 1562 strādniekiem. Tā tad no 1.
oktobra līdz 1. janvārim atlaisti 1350 strādnieku.
Turpretim sabiedriskos darbos no atlaistā dzelz-
ceļnieku skaita nodarbināti tikai 400. Ziemas darbi,
kā jau aizrādīju, ir galvenā kārtā sniega tīrīšana
un ceļu izlabošana sakarā ar sala kūkumiem.
1928./29. budžeta gadā šiem darbiem bija paredzēts

312.000 latu liels kredits. Līdz 1929. gada 1. jan-
vārim bija iztērēti 133.000 latu; palika 179.000 latu,
kas iztērēta līdz 1. aprīlim. 1929)30. budžeta gadā
kredits ziemas darbiem paredzēts lielāks —
388.000 latu. Līdz 1. janvārim bija iztērēti 172.000
latu; kredita atlikums līdz 1. aprīlim — 216.000
latu. Visi pastāvīgie dzelzceļa strādnieki tiek no-
darbināti, un tādu gadījumu, kā aizrādīts, it kā
pastāvīgie dzelzceļu strādnieki tiek atlaisti un viņu
vietā pieņemti bezdarbnieki, nav. Vasaras sezonas
laikam beidzoties, ik gadus dzelzceļa' strādnieku
skaits samazinās līdz norādītiem apmēriem. Sa-
karā ar pastāvīgo .bezdarbu, stājas spēkā jauna
darba programma, bet tā nesakrīt ar dzelzceļa tie-
šām vajadzībām. Šī programma stāvārpus dzelz-
ceļu galvenā darba, un, kā jau aizrādīts, dzelzceļš
nevar nodarbināt tos dzelzceļa strādniekus, kas at-
laisti no vasaras darbiem, jo Satiksmes ministrijas
dzelzceļu virsvalde nevar viņus dabūt, kā viņa to
vēlētos, jo šo strādnieku nozīmēšana atrodas darba
apgāžu rokās, un tās ir pašvaldības iestādes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ar vajadzīgo pa-
rakstu skaitu iesniegts priekšlikums:

«Liekam priekšā atklāt debates pēc ministra atbildes.»
Parakstījuši deputāti F. Cielēns u. c. Lieku

šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšliku-
mu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas u pret to. Tādu
nav. Kas atturas? Par deputāta Cielēna u. c. iesnieg-
to priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies 15. Priekšlikums pie-
ņemts. Debates atklātas. Vārds deputātam Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Satiksmes ministra kungs savā atbildē
teica, ka neviens no ilggadīgiem dzelzceļa dienas
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strādniekiem neesot atlaists. Ja esot bijuši tādi ga-
dījumi, tad atlaisti esot tikai pārkāpumu vai vecu-
ma dēļ.

Man jāaizrāda, ka ministra kunga atbilde ne-
sakrīt ar patiesību; ir ļoti žēl, ka ministra kungu
viņa ierēdņi ir nepareizi informējuši. Rīgā 3. iecir-
kņa ceļu meistars ir atlaidis Jansonu Jāni, kas
strādā.no 1922. gada, Trēziņu, Mildu — no 1919. ga-
da, Studlo, Jāni, — no 1924. gada un vēl dažus.
Šeit man ir vēl vesels saraksts arī par citiem ceļu
iecirkņiem, kur arī uzskaitīts pāri par 80 personu,
kas ir strādājušas 10—8 un 5 gadus un tagad ir at-
laistas. Tā tad pagājušā 1929. gadā un 1930. gadā
tādu gadījumi ir bijis ļoti daudz.

Ministra kungs aizrādīja, ka šiem gadījumiem
esot sakars ar to, ka, vasaras darbiem izbeidzoties,
neesot kreditu, lai darbus turpinātu tālāk, un zie-
mas darbu šogad neesot, tāpēc ka neesot sala un
sniega. Pa daļai, ministra kungs, tas ir pareizi, bet
visā visumā tomēr uz dzelzceļiem darbi ir, ja nav
ziemas darbu, tad, siltam laikam pastāvot, jāturpi-
na vasaras darbi. Ir arī tādi darbi, kas ir jāturpina,
neskatoties uz to, vai ir ziema, vai vasara.

Bez tam ir vēl vesela rinda gadījumu, kur pie
tekošiem dzelzceļa darbiem tiek nodarbināti bez-
darbnieki, jo krūmu izciršana gar dzelzceļa līnijas
malu taču uzskatāma par dzelzceļa nodrošināšanas
darbu. Šo darbu katru gadu izpildīja pastāvīgie
dzelzceļa strādnieki. Šogad tomēr to vairs neizpil-
dīja dzelzceļa strādnieki, bet bezdarbnieki-sabied-
risko darbu strādnieki. Tāpat tas ir ar grāvju tīrī-
šanu. Grāvji ir dzelzceļa līnijas drošība. Un at-
kal tos šogad netīra vis pastāvīgie dzelzceļa strād-
nieki, bet bezdarbnieki.

No šiem piemēriem jau redzams, ka dzelzceļu
administrācija ir ķērusies pie plašas dzelzceļa die-
nas strādnieku atlaišanas. To nenoliedza arī pats
ministra kungs, aizrādīdams, ka no 3700 nodarbinā-
tiem dzelzceļa strādniekiem uz 1. janvāri palikuši
pāri tikai 1560 dzelzceļa dienas strādnieki. Tik
mazs dzelzceļa dienas strādnieku skaits nav bijis
nekad visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Tā tad tas
tikai pierāda, ka dzelzceļu administrācija grib iz-
mantot sabiedrisko darbu kreditus nevis bezdarb-
nieku nodarbināšanai, bet gan dzelzceļa strādnieku
atlaišanai un kārtējo darbu izpildīšanai ar bezdarb-
niekiem.

Ka tas tā, to atkal raksturo Tautas labklājības
ministrijas nepareizie rēķini. Kārsavas stacija ir
ļoti tālu no Daugavpils, bet vietējos dzelzceļa dienas
strādniekus Kārsavā nereģistrē bezdarbniekos, un
viņu vietu sūta uz Kārsavu bezdarbniekus no Dau-
gavpils. Šie bezdarbnieki tur nostrādā savas divas
nedēļas, un tad viņus atkal sūta uz Daugavpili at-
pakaļ, bet viņu vietā izsūta jaunus bezdarbniekus.

Šāda sistēmajr nederīga, jolielākā daļa bezdarb-
nieku starpstacijās nemaz netiek reģistrēta. Tau-
tas labklājības ministrija lieto šo sistēmu tādēļ, ka
ta irjespejams samazināt bezdarbnieku armiju, iz-
nicināt tos bezdarbniekus, kas faktiski reģistrēti
bezdarbnieku biržās, lai saņemtu pabalstu. Kā uz
raksturīgu piemēru Tautas labklājības ministrijas
ierēdņi norada uz Bolderājas darba apgādi, kur esot
bijuši 290 bezdarbnieki, bet, ievedot maiņas, esot
palikuši tikai 90. Jā, ļoti pareizi; šādā veidā bez-
darbnieku skaitu piespiedu kārtā var samazināt.
To pierada arī Rīgas apstākļi. Rīgas preču stacijā
bija nodarbināti 80 bezdarbnieki, starp tiem vairāk
desmišu bijušo dzelzceļnieku. Tautas labklājības
ministrija 17. februārī deva rīkojumu šos 80 bez-
darbniekus atlaist, pieprasot viņu vietā darba ap-

gādē jaunus 80 strādniekus. Atlaistos strādniekus
darba apgādē vairs nereģistrēja, un tā bezdarbnie-
ku skaits darba apgādē samazinājās par 80. Ta-
gad nosūtīja atkal 80 bezdarbniekus, ar ko reģi-
strēto bezdarbnieku skaits ir samazinājies jau par
160. Pēc divi nedēļām tas samazināsies jau par
320. Vai tie, kas ir palikuši bez darba, kurus darba
apgāde vairs nereģistrē, vairs nav bezdarbnieki?
Spaidu kārtā viņus izspiež no darba apgādes un at-
ņem viņiem maizi.

Šinī īsajā laikā ir pierādījies, cik bēdīgā stāvo-
klī atrodas bezdarbnieki. Izbadējušies viņi klaiņā
apkārt pa pilsētu, ubagodami gan no privātiem,
gan organizācijām kādu gabaliņu maizes savas dzī-
vības uzturēšanai. Šāds piespiedu bezdarbnieku iz-
nīcināšanas veids ir nepielaižams, tam nav nekāda
pamata.

Ka bezdarbniekus var nodarbināt, to pierāda
daži valdības slēgtie līgumi. Ir noslēgts līgums ar
Satiksmes ministriju par Rīgas-Rūjienas dzelzceļa
būvi. Tur paredzēts, ka katru bezdarba sezonu jā-
nodarbina 2000 bezdarbnieku, bet pašlaik tiek no-
darbināti tikai 130. Valdībai ir iespējams piespiest
nodarbināt līgumā paredzēto bezdarbnieku skaitu,
bet valdība to negrib darīt. Valdības politika te ir
— nostādīt bezdarbniekus vēl sliktākā stāvoklī ne-
kā cara laikā. Cara valdība vismaz solīja un arī
pacienāja bezdarbniekus ar svina pupām, un kas
reiz bija pacienāts, tas otrreiz vairāk neprasīja. Ta-
gadējā valdība turpretim baro bezdarbniekus ar ba-
du.

Ievērojot visus šos apstākļus, mana frakcija ar
šādu valdības atbildi nekādā ziņā nevar apmierinā-
ties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim-Cukuram.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Stāvoklis, kādā atrodas dzelzceļa strād-
nieki, ne ar ko neatšķiras no pārējo strādnieku stā-
vokļa gan pašvaldību, gan arī privātos uzņēmumos.
Ja tagad lielākais valsts uzņēmums — dzelzceļi,
Satiksmes ministrija lieto šādu strādnieku skaita
samazināšanas veidu, atlaižot ziemas mēnešos tik
daudz strādnieku, kur šoziem varēja nodarbināt uz
dzelzceļiem pie zemes darbiem vēl vairāk nekā tas
iespējams vasarā, ko tad nedarīs citi uzņēmumi?
Pašlaik darba apgādēs reģistrēts ļoti daudz bezdarb-
nieku, un tagadējie klimatiskie apstākļi ir visai iz-
devīgi, jo atļauj sarīkot plašākus darbus. Mēs re-
dzam, ka tepat Rīgā strādā pie zemes darbiem, jo
nekādu citu darbu nav, izņemot šos zemes darbus.
Zemes darbus varēja sarīkot arī Satiksmes mini-
strija, vai nu tie būtu Rīgas-Rūjienas dzelzceļa bū-
ves darbi, vai arī kādi citi. Ja to darītu, tad atvie-
glotos bezdarbnieku grūtais stāvoklis, kuri tagad ir
nonākuši gandrīz pie bada nāves.

Bezdarbnieki nevar atrast nekādu izeju. Viens
otrs bezdarbnieks spiests pamest savus bērnus kā-
das trepēs, spiests atteikties no saviem bērniem,
jo tam nav līdzekļu bērnu uzturēšanai. Ja to dara
valsts iestāde, Satiksmes ministrija, tad skaidrs, ka
to pašu polītiku vēl krasāk, vēl, varbūt, plašāk at-
tīsta dažādi privāti uzņēmumi, arī daži sabiedriski
un pašvaldības uzņēmumi; tic samazina strādnieku
skaitu un līdz ar to ārkārtīgi pavairo bezdarbnieku
skaitu.

Ir taču skaidrs, ka Latvijā pašreiz ir liels dau-
dzums bezdarbnieku. Ja viņi visi nav reģistrēti
darba apgade.tad vainojami ir taisni tagadējie ap-
stākļi, tie paņēmieni, kādus lieto tagadējā reakcio-
nāra valdība, kas piespiež bezdarbniekus pēc kat-
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ram 2 nedēļām mainīties. Darbos tiek sūtīti arvien
jauni bezdarbnieki, lai darba apgādēs nevarētu sa-
skaitīt tos 10.000 un 20.000 bezdarbnieku, kas La-
tvijā patiesība ir. Skaitļi gan rāda citu, bet fakti-
skais stāvoklis ir daudz sliktāks; faktiski bez darba
ir 20.000 strādnieku. Valdībai pēc visa tā, ko viņa
tagad dara, liekot bezdarbniekiem mainīties, ir vie-
gli atrunāties — vienalga, vai tas būtu tautas lab-
klājības ministris, vai kāds cits — ka, lūk, šogad pie
mums _bezdarbnieku skaits daudz mazāks nekā ie-
priekšējos gados un nekādas krizes, nekādu lielāku
sarežģījumu, nekāda trūkuma pašreiz strādniekos
neesot. Tas ir pilnīgi nepareizi.

Man šeit jāpasaka, ka šo polītiku lieto tagad jau
vairāk gadu, un līdz ar ziemas iestāšanosdarbus sa-
šaurina un negādā par bezdarbniekiem, kas reģi-
strēti darba apgādēs. Tāpēc daudz bezdarbnieku, ja
viņi kaut kā var sisties cauri, meklē sev darbu citā-
da veidā, bet darba apgādē nereģistrējas. Šī taga-
dējās valdības politika ir taisni bezdarbnieku žņaug-
šanas politika, izaicinoša, atklāta politika pret tiem,
kuriem nav gabala maizes, kuriem nav, ko ēst. Un
to dara ne tikai viena valsts iestāde, Satiksmes mi-
nistrija, to dara ari citas valsts iestādes.

Strādnieku un zemnieku frakcijai jau vairāk-
kārtīgi ir bijis jāaizrāda uz šiem apstākļiem, un tā
vairākkārtīgi ir mēģinājusi izsaukt bezdarbniekos
lielāku saviļņojumu, lai valdība saprastu, ka stāvo-
klis ir ārkārtīgi kritisks. Bet vienmēr iekšlietu mi-
nistra kungs, pieturēdamies pie tā, ka strādnieku
un zemnieku frakcijai ir kādas instrukcijas un no-
rādījumi no kommūnistu partijas, liedz bezdarbnie-
kiem sapulcēties un noturēt sapulces kaut cik pla-
šāka masštābā. Tāpat neatļauj sarīkot arī bezdarb-
nieku demonstrācijas. Visas šīs akcijas iekšlietu
ministra kungs vienmēr noliedz, aizrādot, ka visās
tanīs esot paredzama sodu likumu pārkāpšana. Šī
reakcijas žņaugšanas politika, ja ne šogad, kad zie-
ma iet jau uz beigām un krizes stāvoklis drīz izbeig-
sies, tad droši vien vasarā novedīs pie tā, ka būs jā-
ķeras pie smagākiem cīņas veidiem, būs jāizsauc
ari pārējie strādnieki, strādājošie strādnieki uz ie-
las, lai tādā veidā protestētu pret tagadējās valdības
žņaugšanas polītiku, pret tagadējās valdības terro-
ru. Vienalga, vai tas ir sabiedrisks uzņēmums, vai
valsts uzņēmums, visur bezdarbnieki nostādīti uz
to sliktāko, dažu labu reizi daudz sliktāk par dažu
labu suni no buržuāzijas aprindām, kuras parasti
vairāk gādā par saviem kustoņiem nekā par strād-
niekiem, nemaz nerunājot par bezdarbniekiem, kuri
patiešām tagad nonākuši pie bada nāves un posta.
Tādēļ strādnieku un zemnieku frakcijai, nerunājot
par to, kādos apstākļos atrodas dzelzceļnieki, bet
zinot, ka dzelzceļnieku stāvoklis neko daudz neat-
šķīra" no pārējo strādnieku stāvokļa, vajadzēja aiz-
rādīt arī uz vispārējiem apstākļiem, kas ne ar ko
neatšķiras no bezdarbnieku stāvokļa, vajadzēja tos
plašāk pārrunāt un apgaismot, lai līdz ar to ārpus
Saeimas sienām sakustinātu visu strādniecību un
darba tautu, ka viņai jāuzstājas ar protestu pret ta-
gadējo reakcionāro valdību un jāpanāk savs, lai
viņai būtu darbs un maize.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Sociāldemo-
krātu frakcija atkārtoti ir norādījusi, ka tiek atlaisti
pastāvīgie strādnieki un viņu vietā pieņemti bez-
darbnieki no darba biržām. Pret to, ka pieņem
bezdarbniekus, mums nav ko iebilst, jo katram
darbs vajadzīgs; bet pret ko mēs esam protestējuši
un protestējam arī šodien, tas ir tas, ka, ziemai tu-

vojoties tiek atlaisti pastāvīgie strādnieki, un tāda
kārtā mākslīgi pavairots bezdarbs. Šo vainu laikcim
atzīst arī Ozoliņa kungs; tāpēc viņš gribēja jautā-
jumu mīkstināt, apgalvodams, ka neviens no veciem
strādniekiem neesot atlaists, bet gan esot atlaisti
tikai sezonas strādnieki. Man pašlaik nav pie ro-
kas saraksta, bet jau mans frakcijas kollega Zei-
bolts nosauca dažus vārdus.

Es gribētu vēlreiz uzsvērt: ja kāds strādnieks
ir strādājis nepārtraukti no 1922. un pat no 1919. ga-
da līdz šim laikam, tad tas taču nav gadījuma strād-
nieks, bet gan ir bijis pastāvīgs strādnieks. Ta pie-
mēram Jānis Jansons ir strādājis no 1922. gada,
Agede Gaiss — no 1922. gada, Everts — jau no
1919. gada. Ir vesela rinda strādnieku, kas uz dzelz-
ceļiem strādājuši 8, vai pat 10 gadus, bet tagad at-
laisti.

Šī nevēlamā parādība konstatējama ne tik vien
Satiksmes ministrijā, bet arī pārējos resoros, kur,
cik vien iespējams, rīkojas šādā virzienā. Ar to
mākslīgi tiek pavairots bezdarbnieku skaits, un
mūsu strādnieki'ziemas mēnešos nonāk ļoti.grūta
stāvoklī. Valdībai vajadzētu censties un_ raudzīt
atrast darbus klusajā ziemas laikā, lai varētu izpalī-
dzēt cilvēkiem, bet nevis rīkoties otrādi — sviest
viņus no darba laukā. Pēc mūsu ievāktām ziņām
no pusotra tūkstoša atlaistiem vismaz 150—200 ir
tādu, kas strādājuši jau ilgāku laiku, kas bijuši pa-
stāvīgi dzelzceļa strādnieki.

Te mēs redzam, ka ierēdņi uzdrošinās ministra
kungu nepareizi informēt, lai varētu kaut kā attais-
not savu nepareizo rīcību. Ja vienam vai otram
resoram nav pietiekoši liels budžets, tad par to ie-
priekš jāpadomā, jāprasa līdzekļi, lai pietiktu visam
laikam, bet ačgārni un nepareiza ir tāda rīcība, ja
pastāvīgos strādniekus atlaiž un kad izkaulē šeit
Saeimā sabiedriskiem darbiem līdzekļus, tad atlai-
sto strādnieku vietā pieņem vai nu tos pašus vai arī
kādus citus. Tur jau ir tas smaguma punkts, ka re-
sori nav paredzējuši pietiekoši lielas naudas sum-
mas saviem darbiniekiem, saviem strādniekiem.
To mēs šeit esam atmaskojuši, pienaglojuši, un re-
soru vadītājiem no tā būs jāatsakās. Ja jūs to tur-
pināsit, tad jūs šinīs grūtajos saimnieciskos apstāk-
ļos radīsit strādniekos vēl lielāku sarūgtinājumu.
Stāvoklis kļūs vēl daudz kritiskāks un smagāks.
Bez tam mēs zinām, ka sabiedriskos darbos strād-
nieki saņem stipri mazāk atalgojuma, nekā ja tos
pašus darbus izpilda regulārā kārtā. Šādi paņēmie-
ni strādniecības stāvokli zināmā mērā padara ļau-
nāku. Varbūt uz dzelzceļiem grūtāki atrast dar-
bus, kas ziemā darāmi, bet es domāju, ka pie_ labas
gribas arī šeit darbus varētu nevis sašaurināt, bet
gan paplašināt. Satiksmes' ministrijai vajadzētu pa-
domāt, vai nav iespējams tiem sezonas strādnie-
kiem, kas vasaru nodarbināti uz līnijas, atrast kā-
dus darbus arī ziemā — vai nu pie uzbēršaņas dar-
biem vai citur, lai viņi netiktu izsviesti vispārēja
bezdarbnieku sastāvā darba biržās un nepasliktinātu
vispārējo bezdarbnieku stāvokli. Tas būtu ļoti sva-
rīgs uzdevums, par kuru Satiksmes ministrijai būtu
jāpadomā, lai bezdarba jautājumu mīkstinātu.

^Pagājušo reizi, iesniedzot jautājumu, mēs to
bijām domājuši plašāku, un proti — domājām no-
skaidrot, kas ir darīts, lai stāvokli mīkstinātu. Bet
ministra kungs plašāki nerunāja; viņš tikai atbildē-
ja uz rakstiski formulēto iesniegumu, bet te gribot
negribot būs vēlreiz jāgriežaspie šī jautājuma un
jāpārrunā bezdarba stāvoklis vispār.

Februāris un marts ir tie grūtākie bezdarba
mēneši; tad bezdarbs ir visjūtamākais. Tas atzī-
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mēts arī darba biržās. Līdzekļi, kas atvēlēti šī
saimniecības gada ārkārtējā budžeta Tautas labklā-
jības ministrijai, jau izsmelti._ Tāpat arī izsmeltas

!

citas Ministru kabineta atvēlētas summas. Ja tu-
vākās dienās mēs negribam pārtraukt visus sabie-
driskos darbus, ir jārod jauni līdzekļi bezdarbnieku
nodarbināšanai. Izrādās, ka mums bija taisnība,
kad prasījām ārkārtējā budžetā likt 2.000.000 latu
šai vajadzībai. Valdības iestādes pašas prasīja
2.000.000—4.000.000 latu, bet ar mokām varēja iz-
spiest tikai 500.000 latu, — otrus 500.000 atdeva ka-
binetam. Šie 500.000 latu bija tikai viens piliens
trūkuma un posta mierināšanai. Tagad šie līdzekļi
visi izlietoti. .Ārkārtējo budžetu, protams, šeit vairs
neapskatīs. Kārtējais budžets vēl tālu. Valdībai
atkal nav līdzekļu, un viņa nezin, ko turpmāk iesākt.
Varbūt arī tie nedaudz bezdarbnieku, kas tagad no-
darbināti uz dzelzceļiem — 1500 cilvēku, būs jāiz-
sviež uz ielas. Pārējo 5000 bezdarbnieku nodarbi-
nāšanai sabiedriskos darbos, valsts un pašvaldības
darbos, arī tuvākās dienās aptrūkst līdzekļu. Tādā
kārtā posts asi un nopietni nostāsies sabiedrības un
valdības priekšā.

Lūk, par to mums valdības pārstāvis neatbildē-
ja. Laikam atkal būs jālieto vecā metode, ejot de-
monstrācijās, lai piespiestu valdību kaut drusku do-
māt par tiem iedzīvotājiem, kas palikuši bez darba
un līdz ar to arī bez maizes, kas dzīvo pilnīgā postā
un badā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Debates paī-
so dienas kārtības punktu izbeigtas.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbilde uz de-
putāta L. Jeršova u. c. iesniegto
jautājumu. Vārds iekšlietu ministrim Laimi-
ņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Šinī jautājumā ir runa par to, it kā
iekšlietu ministris devis rīkojumu polītiskās pārval-
des ierēdņiem terrorizēt kreiso frakciju pašvaldī-
bas iestāžu locekļus, liekot viņiem priekšā atteikties
no domnieku amata un neatteikšanās gadījumā
draudot ar Kerenska likuma piemērošanu, kas arī
pēc neilga laika tiekot izpildīts.

Te, pirmkārt, jānoskaidro, ko jautājuma iesnie-
dzēji saprot ar vārdiem «kreiso strādnieku frakci-
jas» pašvaldībās. (./ Balodib.no vietas: «Personas
ir nosauktas!») Ja apskatāmies runu, ko ir teicis
jautājuma motivētājs, tad ir skaidrs, ka runa ir par
tiem pilsētu domniekiem, kas saņem norādījumus
savai darbībai no tiem pašiem avotiem, no kuriem
tos saņem jautājuma iesniedzēji. Tā tad ir runa par
to, ka terrorizēti tiek nevis domnieki, bet vienkārši
vajāti tiek kommūnisti. Tas ir skaidrs, jo Jeršova
kungs pats zin, ka tiesa ir sākusi vajāt par kommū-
nistisku darbību Daugavpils domē 4 locekļus, uo
kuriem divi ir aizbēguši uz Padomju Krieviju pie sa-
viem maizes devējiem; Ventspilī tādu ir 3. Sapro-
tams, ka tādus pilsoņus vajā, neskatoties uz to, vai
viņi ir domnieki, vai nē. (J. Baloža starpsauciens:
«Atbildiet uz jautājumu!») Te, bez šaubām, vajā-
šanai jānotiek, jo te attīsta pretvalstisku darbību.
Tāpēc attiecīgās personas jāsauc pie tiesas atbildī-
bas. (J- Baloža starpsauciens.) Ja jautājumā ir
runa par to, ka dažām personām piemērots Keren-
ska likums, tad man jāsaka, ka Kerenska likums
dod tiesības izolēt pretvalstiskus elementus, lai viņi
nevarētu attīstīt pretvalstisku darbību pārējo pil-
soņu starpā. Tāpēc daži no minētiem domniekiem
arī apcietināti uz Kerenska likuma pamata.

1' ' l ? i ? ? .;

Kas attiecas uz rīkojuma došanu paršādas no-
ziedzīgas rīcības apkarošanu, tad te nekādi rīkoju-
mi nav jādod, jo mūsu politiskā policija pati zin, kas
darāms.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: 4. dienas
kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības-likums. Referents
E. Rimbenieks. Mēs apstājāmies pie 34. panta.
Lūdzu sekretāru nolasīt 34. pantu.

Sekretārs J; Breikšs:
«Iekšlietu ministrijai ir tiesība 2 nedēlu laikā no domes lē-

muma noraksta saņemšanas celt pret lēmumu iebildumus no li-
kumības viedokļa, un, apturot lēmuma izpildīšanu, dot savus
aizrādījumus un likt domei priekšā pārspriest jautājumu par
jaunu. Iekšlietu ministrijas rīkojumi attiecībā uz domes lēmu-
miem ir domēm saistoši, kamēr tie nav atcelti vispārējā kār-
tībā.»

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 34. pantā
ir runa par pārraudzības tiesību izmantošanu. Jau
vispārējā daļā bija aizrādīts uz šīm tiesībām. To-
reiz mēs uzstājāmies par to, ka pilsētu pašvaldī-
bām nav vajadzīga nekāda pārraudzība arī no liku-
mības viedokļa, ka pilnīgi var uzticēties pilsētu ie-
dzīvotāju vēlētām domēm, ka pilsētu lēmumi jāpa-
dara patstāvīgi un ka nekāda pārraudzība nav vaja-
dzīga. Mēs jau toreiz aizrādījām, ka visi lēmumi,
pret kuriem pārraudzības orgāns it kā ir cēlis iebil-
dumus, pā lielākai daļai ir bijuši sīkas dabas, bet
visos svarīgākos jautājumos pilsētu domju atzinu-
mi, pārbaudot visus apstākļus, ir bijuši pareizi, un
domes ir palikušas pie agrākiem lēmumiem. Tā-
pēc tādi tēvišķīgi pārraudzības orgāna norādījumi
nebūtu vēlami.

Neatkārtojot vļsus iebildumus, kurus mēs mi-
nējām pie vispārējās daļas, mēs! liekam priekšā šo
daļu strīpot.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): 34. pan-
tā noteikts, ka Iekšlietu ministrijai tiesība 2 nedēļu
laikā no domes lēmuma noraksta saņemšanas celt
pret lēmumu iebildumus no likumības viedokļa.
Mēs esam jau noteikuši šī likuma 9. pantā, ka Iekš-
lietu ministrija pārrauga pašvaldību darbību no li-
kumības viedokļa, bet' turpat tālāk — 31. pantā
esam paredzējuši Iekšlietu ministrijai arī pēc būtī-
bas lielākas pārraudzības tiesības tanīs gadījumos,
kad; ir runa par nekustamu īpašumu iegūšanu, ne-
kustamu īpašumu atsavināšanu, dažādu saistību uz-
ņemšanu, darījumu un līgumu slēgšanu, tāpat arī,
ja tādi līgumi tiek slēgti par summām, kas pārsniedz
Vio no pilsētas iepriekšējā gada ienākumu budžeta.
Šeit vairs nav runa par pārraudzības tiesībām tikai
no likumības viedokļa, bet šeit jau paredzēta pār-
raudzība pēc lietderības un būtības. Tāpēc šī 34.
panta 2. rindiņā vārdi «no likumības viedokļa» ne-
saskan ar jau pieņemto 31. pantu. Ja arī 9. panta
deklaratīvā daļā mēs šinī lasījumā esam pieņēmu-
ši ministrijas pārraudzību tikai no likumības vie- ,
dokļa, tad, ejot tālāk, sevišķi ievērojot to, kā Saei-
ma ir nostājusies pie 31. panta, kur Iekšlietu mini-
strijai paredzēta lēmumu apstiprināšana arī pēc bii -
tības, šeit 34. pantā būtu strīpojami vārdi «no Blru-
mības viedokļa» un vienkārši nosakāms, ka Iekšlie-
tu ministrijai tiesība 2 nedēļu laikā no domes )ē-
muma noraksta saņemšanas celt pret lēmumu iebil-
dumus. Patiešām ir tā, ka, nepaturot acīs tikai gal-
vas pilsētu Rīgu vien, bet novērojot arī citu Latvi-
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jas pilsētu pašvaldību dzīvi, jāatzīst, ka tur mini-
strijas pārraudzība arī no lietderības viedokļa pašu
pilsētas iedzīvotāju labā daudzos gadījumos ir bi-
jusi nepieciešama. Ne vienu reizi vien pēc tam, kad
ir dots ministrijas norādījums, kad šāds lēmums ir
nācis otrreiz apspriešanā, tas ir grozīts un lēmums
pieņemts saskaņa ar ministrijas aizrādījumiem. Tā-
pēc es lieku priekšā 34. panta 2. un 3. rindiņā strī-
pot vārdus «no likumības viedokļa». Tad likums
bus labāk saskaņots, un ministrija zināmos gadīju-
mos varēs likt priekšā attiecīgus korriģējumus.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Pilsētu savie-
nības kongress pagājušā sestdienā, apspriežot šo
likumprojektu, vienprātīgi pieņēma atzinumu, ka
pārraudzība no lietderības viedokļa nekādā ziņā
nav pieļaujama un ka tā konsekventi katrā pantā,
kur tā varētu būt paredzēta, noraidāma. To atkār-
toti

^
pilnīgā vienprātībā pieņēma pilsētu kongress,

kurā piedalījās gandrīz visas Latvijas pilsētas, iz-
ņemot tikai pāris mazākas. Tāpēc nostāties šeit
pret organizētā veidā izteikto vienprātīgo domu ir
nevietā un nav pārliecinoši. 34. pantu pilsētu sa-
vienības kongress pieņēma sekojošā redakcijā:
«Iekšlietu ministrijai ir tiesība 2 nedēļu laikā no do-
mes lēmuma noraksta saņemšanas celt administra-
tīvā tiesā pret lēmumiem iebildumus no likumības
viedokļa.» Ja jau reiz 9. pantā ir pateikts, ka uz-
raudzība paliek tikai no likumības viedokļa, tad li-
kumību vispareizāk taču varēs izšķirt administra-
tīvās tiesas. Ja rodas domstarpības par likumību
starp pilsētas domi un Iekšlietu ministriju, tad taču
tā iestāde, kas šo strīdu var izšķirt, var būt vienīgi
administratīvā tiesa. Tāpēc es lūdzu 34. pantu pie-
ņemt manis iesniegtā redakcijā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Debates
par 34. pantu izbeigtas. Iesniegti daži priekšlikumi,
par kuriem lūdzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu, kurš liek priekšā
34. un 35. pantu strīpot, jo kommisijā ir pieņemts
tos ievietot likumā.

Tāpat man jāizsakās arī pret Ulpes priekšli-
kumu — strīpot 34. pantu.

Bez tam ir priekšlikums pilsētas pašvaldības
likuma 34. panta 2. daļā 3. rindā strīpot vārdus «no
likumības viedokļa» . Man jāsaka, ka kommisijā ir
atstājusi šos vārdus «no likumības viedokļa» vien-
kārši tāpēc, ka iepriekšējā deklaratīvā daļā bija pa-
redzēts, ka Iekšlietu ministrijai piekrīt pārraudzī-
bas tiesības no likumības viedokļa. Protams, reiz
tas jau deklarēts, tad, man liekas, šis Grantskaļna
priekšlikums pašā likumā arī neko negroza un ne-
ko neatņem. Tur jau ir pateikts, ka Iekšlietu mi-
nistrijai ir pārraudzības tiesības no likumības vie-
dokļa.

Tālāk ir priekšlikums pilsētas pašvaldības li-
kuma 34. pantu izteikt šādi: «Iekšlietu ministrijai
ir tiesība 2 nedēļu laikā no dpmes lēmuma noraksta
saņemšanas celt administratīvā tiesā pret lēmumu
iebildumus no likumības viedokļa.» Man jāizsa-
kās pret šo priekšlikumu, kuru iesniedzis Radziņa
kungs. Arī kommisijā šāds priekšlikums tika ap-
spriests, bet kommisijā to noraidīja. Motīvi bija
sekojošie. Tādā gadījumā ministrijas uzraudzības
tiesības no likumības viedokļa patiesībā būtu stipri
ierobežotas, un dažkārt tas varbūt nāktu par ļaunu
personām, kuru intereses attiecīgs pašvaldības lē-
mums ir aizkāris, bet kuras, varbūt, ir novēlojušas
vai arī nav spējušas aizstāvēt savas tiesības tie-

Krājumā Saeimas stenograflska
biroja, Rīga. Saeimas laukuma.

sas iestādē. Tāpēc es izsakos ari pret šo priekšli-
kumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Iesniegti
šādi priekšlikumi. Vispirms deputāts J. Zlaugotnis-
Cukurs iesniedzis priekšlikumu:

«II daļā otrā nodaļā 34. pantu strīpot.»
Tādu pašu priekšlikumu — 34. pantu strīpot —

iesniedzis deputāts P. Ulpe. Likšu tos reize uz bal-
sošanu. Tālāk deputāts E. Radziņš iesniedzis priekš-
likumu:

«Pašvaldības likuma 34. pantu izteikt sekojoši: «Iekšlietu
ministrijai ir tiesība 2 nedēlu laikā no domes lēmuma noraksta
saņemšanas celt administratīvā tiesā pret lēmumu iebildumus
no likumības viedokļa.»—»

Ja šo priekšlikumu pieņems, atkritīs 34. pants
kommisijas redakcijā un arī deputāta Grantskaļna
priekšlikums, kas skan tā:

<«34. panta otrajā un trešajā rindiņā strīpot vārdus «no li-
kumības viedokļa».» i

Likšu šos priekšlikumus uz balsošanu tādā
kārtībā, kādā tos nolasīju. Pret balsošanas kārtību
iebildumu nav? Lieku uz balsošanu pirmo — de-
putātu Zlaugotņa-Cukura un Ulpes priekšlikumu —

34. pantu strīpot.
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties

tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputātu Zlaugotņa-Cukura
un Ulpes priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret, —
40 balsis, atturējušies 2. Šis priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Radziņa priekš-
likums — 34. pantu izteikt jaunā redakcijā. 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 deputā-
ta Radziņa priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret —
41 balss. Šis priekšlikums arī noraidīts. — Tagad
nāk nobalsošanā deputāta Grantskaļna priekšli-
kums —

34. pantā strīpot vārdus «no likumības viedokļa».

Referents neizteicās ne par, ne pret šo priekšli-
kumu. Vispirms lūdzu pacelties tos. kas ir par de-
putāta Grantskaļna priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputā-
ta Grantskaļna priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret
— 34 balsis, atturējies 1. Līdzīgs balsu skaits. Šis
priekšlikums jāpārbalso. Lūdzu vēlreiz pacelties
tos, kas ir par deputāta Grantskaļna priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Otrreizējā nobalsošanā par
deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodotas 33
balsis, pret — 38 balsis. Šis priekšlikums no-
raidīts. — Nobalsošanā nāk 34. pants kommi-
sijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 6 atturo-
ties, 34. pants kommisijas redakcijā pieņemts. —
Vārdu lūdz deputāts Grantskalns. Vārds deputā-
tam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! 31. pantā mēs esam paredzējuši,
ka tad, ja tiek slēgts līgums, kura summa pārsniedz
Vio no ienākumu budžeta, tāds lēmums apstiprināms
ministrijai. Ja nu līgumi budžeta summas desmitās
daļas vērtībā ir apstiprināmi ministrijā, tad nepār-
protami, ka arī visa budžeta pieņemšanā ministri-
jai ir līdzrunāšana un tā apstiprināšana būtu loģiski
vairāk kā nepieciešama. Bet es negribētu tā sauktās
budžeta tiesības tik lielā mērā ierobežot, lai katrā
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gadījumā arī budžets būtu apstiprināms Iekšlietu
ministrijā, lai gan loģiski tas no 31._panta izrietētu
un būtu nepieciešami. Bet es gribētu — kaut arī
mīkstinātā formā — likt priekša jaunu 34. pantu,
kas būtu zināms kompromiss starp diviem uzska-
tiem, no kuriem viens liek priekšā, ka budžetus ap-
stiprina ministrija, bet otrs — to kategoriski noliedz.
Es lieku priekšā pieņemt, ka pilsētas domes pie-
ņemtais pilsētas gada vai papildu budžets tiek iesū-
tīts Iekšlietu ministrijai līdz ar domes lēmuma no-
rakstu, pēc kam ministrija viena mēneša laikā no
budžeta saņemšanas var dot savus aizrādījumus
un pieprasīt nepieņemamos budžeta grozījumus ap-
turēt. Ministrijas pieprasītā budžeta grozīšana
jāapspriež domē, pie kam, ja dome nepiekrīt mini-
strijas aizrādījumiem, šādam domes lēmumam ne-
pieciešams V3 balsu vairākums. Ministrijai ir tiesī-
ba apturēt zināmas budžeta daļas izpildīšanu, likt
domei otrreiz pārspriest attiecīgo jautājumu, pie-
ņemt lēmumu; ja dome nepiekrīt ministrijas aizrā-
dījumiem, tad domes lēmums ir spēkā, ja to pieņem
ar 2/3 balsu vairākuma. Man liekas, ka tas ir mini-
mums, ko var prasīt, kādas tiesības jāparedz uz-
rauga iestādei.

Izrādās, ka Radziņa kungs grib apstrīdēt pat
šo mazumu un cenšas pēc tā, pēc kā kreisais spārns
centās jau pie visiem iepriekšējiem pantiem, t. i.
pēc pilnīgas rīcības brīvības bez jebkādas pārrau-
dzības. Es saprotu, ka to prasa pašreizējie pilsētu
saimnieki, kreisā spārna ļaudis, bet pilsētās taču
ir Ņēl arī citi pilsoņi, kas ir galvenie pilsētas budže-
ta samaksātāji, un viņiem arī jābūtzināmām tiesībām
un pārstāvībai Iekšlietu ministrijā. Kreisajam spār-"
nam tāpēc nevajadzētu iebilst pret šo kompromisa
priekšlikumu, jo galu galā lieta ir tāda; ja ir kādi
iebildumi, tad liek priekšā pašai domei tos apspriest,
un ja tad vēl tā paliek pie sava, tad tās lēmums pa-
liek spēkā. Liktos, ka tas nozīmētu tikai atstāt
Iekšlietu ministrijai uzmanību un kļūdu novēršanas
iespējamību un ka pret šo visniecīgāko prasību ne-
varētu būt nekādu sevišķu iebildumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputāta Grants-
kaļna kunga piedāvātais kompromiss ir galīgi ne-
pieņemams. Budžets taču ir darbības plāns vese-
lam gadam. Nekāda darbība nevar notikt ārpus
pieņemtā budžeta. Budžets ir spogulis, kurā atspo-
guļojas visa "ilsētas saimnieciskā dzīve. Ja pie-
ņemtu Grantskaļna kunga pārlabojumu, proti, ka
ministrijai tiesības celt iebildumus, kaut arī tikai
pret vienu budžeta daļu, kas ministrijai var likties
nepatīkama, lai gan dome to vienbalsīgi pieņēmusi,
tad tādā kārtā nepārprotamā veidā tiktu ievesta
pārraudzība no lietderības viedokļa. Var gadīties,
ka ltas, ko dome pieņēmusi, Iekšlietu ministrijas
ierēdnim pēc ierēdņa loģikas var izrādīties par ne-
pieņemamu. Ja budžetu nodotu atpakaļ domei, un ja
dome savu lēmumu negrozītu, ko tad? Iekšlietu
ministris, uzņemoties budžeta apstiprināšanu, līdz
ar to uzņemas atbildību arī par budžeta realizēša-
nos. Ja budžets sabruks un pilsēta nonāks financiā-
las grūtības, tad varēs teikt: ministrija šo budžetu
apstiprinājusi_ — atbildība krīt uz to. — Tas var
novest pie ta, ko jūs nevēlaties. Tas var novest
pie ta,_ ka visa atbildība pāriet uz ministriju un ra-
dīt zināmu neatbildības sajūtu uz vietām. Tāpēc šī
tiesība būtu noraidāma arī no jūsu viedokļa.

Man par lielu nožēlošanu jākonstatē, ka pilsētu
kongresa laba spārna pārstāvji, gan no nacionālās

apvienības, gan no zemnieku savienības, kongresā
runā citu valodu un Saeimā citu. Kā tādu rīcību
lai kvalificē? Es to izjūtu kā nesolīdu rīcību, ka
viņu kongresā runātās runas nav nopietni ņema-
mas.

Šis Grantskaļna kunga kompromisa priekšli-
kums, kā viņš pats to dēvēja, ir noraidāms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: . Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāci-
ski)*) : Mēs pilnīgi piekrītam Grantskaļna kunga
priekšlikumam. Valstij nepieciešamas pārrauga tie-
sības pilsētu budžetu lietās. Mēs redzam, ka Va-
kareiropā, piemēram Vācijā un Francijā, šīsvalsts
pārrauga tiesības ir izveidotas vēl noteiktāk nekā
šeit proponētā mērenā veidā to grib panākt Grants-
kaļna kunga priekšlikums. Šis priekšlikums dod
pilsētām iespēju realizēt savu gribu arī pret Iekš-
lietu ministrijas iebildumiem. Mēs balsosim par šo
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pēc būtības
te jaukollēga Radziņš izteica savas domas, kas vēr-
sās pret Grantskaļna kunga iebildumu. Arī deputāts
Pusuls šeit pateica, ka ja agrāko lēmumu pieņem
2/3 domes sastāva, tad tas paliek spēkā. Es gribu
teikt labajam spārnam, ka dome, kas ciena savu
patstāvību, kas ir sastādījusi budžetu ar absolūtu
balsu vairākumu, ja pret to cels iebildumus no liet-
derības viedokļa, bez šaubām, izteiksies par ag-
rāko lēmumu. Ar to mēs nepanāksim neko citu, kā
tikai tormozēsim pašvaldību darbu, ieliksim pašval-
dību darbā ritenīti, kas neļaus pašvaldībām strādāt
sekmīgu darbu.

Es gribu pieiet pie šīs lietas ari no cita viedo-
kļa, un man šinī gadījumā jāpiekrīt Berga kunga
priekšlikumam. Mēs taču likumā radām zināmu
skaidrību. Satversmes daļa ir viena, un financiālā
daļa ir otra daļa. Financiālā daļā, kā to valdība bi-
ja jau pieņēmusi, 106. pantā ir ielikta tāda doma, ka
šai daļā ir runa tikai par pašvaldību financiālām lie-
tām. Tagad nu jāprasa,kāpēc tad nu no budžeta da-
ļas vienu daļu izvilkt laukā, izņemt laukā vienu
momentu un to ielikt satversmes daļā. Tas nav va-
jadzīgs. Pirmā daļā ir runa par to, ko dara domes,
kādos apstākļos tām jāstrādā un ar kādu balsu vai-
rākumu tās izlemj savas lietas. Financiālā daļā ir
runa par to, kā jāsastāda budžeti u. t. t. Ja nu mēs
tagad šo daļu izņemtu laukā no financiālās daļas un
ieliktu satversmes daļā, tad tā būtu dziesma no ci-
tas operas. Es domāju, likums jāizstrādā skaidrs,
un tāpēc mēs nevaram financiālās lietas ielikt sa-
tversmes daļā. Tām jāpaliek tanī pat financiālā
daļā. To Iekšlietuministrija ir jau sastādījusi. Izraut
no otrās daļas ārā vienu momentu un ielikt satver-
smes daļā, kur tai patiešām nav nekādas sakarības
ar domes lēmumiem, absolūti nav pieņemams. Tā-
pēc aiz tiem motīviem, ko jau izteica Radziņa
kungs, un arī likuma skaidrības dēļ mēs nevaram
ievest šo noteikumu satversmes daļā. Ja to vispār
grib ievest likumā, tad ar to jānāk pie otrās — fi-
nanciālās daļas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Varētu strīdēties par to, ko Bū-
meistera kungs lika priekšā, t. i. kādā daļā šai liku-

*) Runātāja atreferējums.
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ma ievietot Grantskaļna kunga pārlabojumu resp.
jauno pantu, vai nākošā financiālā, vai arī konstruk-
tīva daļā, ko pašlaik apspriežam. Tā ir garšas lieta.
Būmeistera kunga argumenti nebūt nav tik norai-
dāmi,_ bet gluži tāpat var aizstāvēt domu, ka pants
iederētu arī šinī vietā. Ja runājam par to, kādā
mērā un kādos gadījumos domes lēmumi, un starp
tiem arī budžets, būtu pārbaudāmi kādā citā instan-
cē, tad arī šis pants konstruktīvā ziņā pieder šeit.
Bet to var ievietot arī financiālā daļā. Tas ir gar-
šas jautājums. Es varu piekrist Būmeistera kun-
gam, bet es varu arī saprast, kāpēc Grantskaļna
kungs grib šo pantu ievest šeit.

Radziņa kungs bija atradis labā spārnā varen
lielu noziegumu: tas gribot iznīcināt pašvaldības un
ignorēt saimniecisko parlamentu. Radziņa kungs,
tas taču ir tādā mērā pārspīlējums, ka paliek jau
par karikatūru. Nevar taču teikt, ka pašvaldības
saimnieciskā ziņā var rīkoties pilnīgi patstāvīgi bez
kontroles, un ko nospriež saimnieciskais parlaments,
tas lai notiek. Pilsētu saimniecība lielā mērā iein-
teresē arī valsti. Lai gan pilsētu saimniecība pir-
mā kārtā skar savus iedzīvotājus, bet visā kopībā
tā nenoliedzami atstāj stipru iespaidu arī uz valsts
saimniecību. Tādā kārtā pilsētu budžeti liela mērā
var interesēt arī valsti. Vienkārši pateikt, lai pil-
sēta spriež un ņem no saviem iedzīvotājiem lielus
nodokļus, kas visi kopā sasniedz ievērojamu daļu
no valsts budžeta, lai spriež un rīkojas ar tiem kā
grib — mēs no valsts puses tur neesam ieinteresēti,
nozīmē aiztaisīt acis pret visas valsts interesēm.
Tik vienaldzīgi mēs nevaram izturēties. Tādas tie-
sības saimnieciskais parlaments sev nevar prasīt.
Es saprotu, ka var sajūsmināties un tad nonākt pie
tādām prasībām, bet ja grib lietu apskatīt no valsts
konstrukcijas puses, tad pārraudzības tiesības par
pašvaldību budžetu sastādīšanu Iekšlietu ministrijai
nevar liegt.

Budžeta tiesības ar Grantskaļna kunga priekš-
likumu pašvaldībām atņemtas nav. Iekšlietu mir
nistrija tikai to sūta atpakaļ un dara uzmanīgu at-
tiecīgo pašvaldības iestādi, ka tās budžets ir nepa-
reizi sastādīts, lai labāk pārspriež to vēlreiz. Vai
ar to ir atņemta pašvaldības patstāvība? Mēs taču
zinām, ka Valsts Prezidentam arī par Saeimu ir
tādas pārraudzības tiesības. Viņš var likt Saeimai
katru likumu vēlreiz apspriest. Un kas tad te ir
vairāk teikts? Te ir teikts, ka iekšlietu mi-
nistris var pateikt par budžetu: spriediet
vēlreiz; bet ja jūs tomēr pastāvat uz
savu, tad tas tāds nāks spēkā. Tas ir gluži
tas pats, kas ir ar mūsu likumiem. Par Saeimu var
būt tāda kontrolējoša iestāde — Valsts Prezidents,
bet par pilsētām — it kā nē; nedrīkstot būt iestāde,
kas darītu pilsētu pašvaldības uzmanīgas, ka tāda
un tāda budžeta prasība ir pārspīlēta, ka tā atkal ir
prasība, kas nav dibināta u. t. t. Te saka, ka mini-
stris līdz ar to uzņemšoties atbildību par budžetu.
Nē. gluži tāpat, kā Valsts Prezidents neuzņemas at-
bildību par to, kādu likumu mēs izstrādāsim pec tam,
kad tas atdots atpakaļ Saeimai, tā arī šeit mini-
strim nekāda atbildība netiek uzvelta un nekādas
tiesības arī netiek atņemtas pašvaldībām, šiem
saimnieciskiem parlamentiem. Pašvaldības paliek
tādas pašas, kādas tās ir, bet nevar taču tās atsva-
bināt no uzraudzības un nevērst viņu uzmanību uz
to, ko viņas varbūt nepareizi dara.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pec _tam, kad
esam noklausījušies Berga kunga motivāciju šinī

jautājumā, man jāizsaka tikai vislielākā izbrīna.
Berga kungs ļoti labi zin, ka saskaņā ar mūsu liku-
miem visas akciju sabiedrības, lai tās būtu kādas
būdamas, ir pilnīgi patstāvīgas un tanīs valdībai
nemaz nav tiesības ko runāt un ko noteikt. Un tai-
sni šinī brīdī, kad mēs redzam, kas notiek ar da-
žādām akciju sabiedrībām un arī, Berga kungs,
no Jūsu lēģera, Jūs nākat un neliekat vis priekša
ievest likumā par akciju sabiedrībām noteikumu, ka
valdībai ir tiesības tās kontrolēt un revidēt, bet
Jūs nākat un liekat priekšā atņemt pilsētu pašvaldī-
bām patstāvību budžeta jautājumos. Jums taisni
pilsētu pašvaldības rūp visvairāk.

Ņemsim tagad Rīgas pilsētas domi. Šādu -'ai
tādu nesaskaņu dēļ jūs pilsoniskā lēģerī esat at-
stumti no līdzdarbības valdē un visus trīs gadus,
kamēr pastāv tagadējā Rīgas pašvaldības dome,
cenšaties jaukt un kaitēt pilsētas saimniecībai, cik
jūs to mākat un spējat. Jūs runājat bez gala visās
domes sēdēs, jūsu locekļi uzstājas ar pilnīgi dema-
goģiskām un nelietderīgām runām. To ir atzinušas
visas Rīgas domes frakcijas, ka jūs gribat jaukt pil-
sētas darbību. Tagad jūs gribat ievest likumā notei-
kumu, ka ja tiek celti kādi protesti, tad budžets no
ministrijas nāk atpakaļ. Sakait, vai tas var apmie-
rināt kādu saimniecisku uzņēmumu, vai tas neno-
vedīs, piemēram, Rīgas saimniecību chaotiskā un
neiespējamā stāvoklī. Ja akciju sabiedrībām jūs do-
dat tiesības rīkoties pilnīgi patstāvīgi ne tikai ar
privātiem kapitāliem, bet arī ar valsts naudu, tad
sakait, kāda jums ir tiesība liegt to pilsētu pašval-
dībām, kas ir vēlētas iestādes, tāpat kā Saeima,
vēlētas likumīgi uz demokrātiska likuma pamata.
Sakait, vai tās nav pilnīgi kompetentas personas,
kas savu budžetu izspriež pilsētu pašvaldībās! Vie-
nīgais, ko jūs šeit gribat panākt, ir — aiz politi-
skiem motīviem izārdīt pilsētas saimniecību. Ja
jūsu priekšlikumam Saeimā rastos vairākums, tad
patiešām būtu jābrīnās, jo tas nozīmē mūsu lielāko
pilsētu, piemēram Rīgas pilsētas, darbību novest
pie galīga bankrota.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Tiešām
jābrīnās par pēdējo Bastjāņa kunga runu, ka viņš
šinī apstāklī redz tikai vienu — vēlēšanos izārdīt
pilsētu saimniecību. Gluži otrādi! Man gribētos
teikt, ka tie cilvēki, kas ir aiz labā spārna un cen-
tra grupām, t. i. pilsētu pastāvīgie iedzīvotāji, kam
ir manta, nevar būt ieinteresēti izārdīt pilsētas
saimniecisko stiprumu un labklājību. Tāpat nevar
pielīdzināt pilsētu pašvaldības akciju sabiedrībām
vai citiem tamlīdzīgiem privātiem uzņēmumiem.
Šeit mums ir darīšana ar pašvaldībām, kas ne tikai
kārto savas saimnieciskās lietas, bet kas tai pašā
laikā uz likuma pamata apliek iedzīvotājus vieglāk
vai smagāk ar daudz un dažādiem nodokļiem. Bet
arī šo nodokļu uzlikšana var notikt dažreiz formāli
likumīgi, bet pēc būtības nē. Pateicoties tam, ka
pilsētas domei ir tāds vairākums, kas nodokļus
uzliek neierobežoti, var nodarīt pārestības taisni
tai iedzīvotāju daļai, kas uzņēmusies materiāli at-
balstīt pilsētas labklājību. Tāpēc prasība noraidīt
valsts varas pārraudzību ir tāda, kas pārsniedz vi-
sas robežas. Bez tam pilsētas bieži rīkojas ar valsts
naudu — aizņēmumiem un pabalstiem. Vai valsts
var dot pilsētai naudu, ja tai nav nekādas tiesības
— pat tik daudz, kā aizsūtīt atpakaļ lēmumu, lai
to vēlreiz pārdomātu. Jūs nostādāt jautājumu tā,
ka tad būs republika republikā.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man jāpievieno-
jas deputātam Būmeisteram un jāaizrāda, ka par
budžeta sastādīšanu, pieņemšanu un iesūtīšanu
Iekšlietu un Finanču ministrijām pastāv likums, tā
saucamā pilsētu pašvaldības likuma financiālā daļa.
Financiālā daļā, ja to apspriestu, varētu par to ru-
nāt, bet tagad, kad tiek apspriesta pilsētu pašval-
dību satversme, izķert daļu no otra likuma, kas
nemaz netiek apspriests, ir pilnīgi nepielaižami.
Šāda likumu kārtošana radītu tikai sajukumu. Tā-
pēc no kārtības un lietderības viedokļa vien Grants-
kaļna priekšlikums būtu noraidāms.

Grantskaļna kungs nav pilsētnieks un pilsētu
pašvaldību apstākļi tam sveši. Tāpat viņa partija arī
nav pilsētnieku pārstāve, tikai pilsētu pašvaldības
padotas viņu ministrim'. Grantskaļna kungs,
Jus, runājot paša ministru prezidenta Celmiņa
vārdiem, gribat ne tikai strādnieku kustībai
vien, bet arī pilsētu pašvaldībām uzmaukt ie-
mauktus un ielikt dzelžus mutē, lai vadītu
tās pēc koalīcijas gribas. Tāpēc jūs arī nā-
kat vietā un nevietC un mēģināt ierobežot pil-
sētu pašvaldības tiesības.

Tālāk man jāatgādina Pusula kungam, ka arī
viņa partijas piederīgais Rīgas pilsētas galvas
biedrs un finanču nodaļas vadītājs atzīst, ka Iiekš-
lietu ministrijas pārraudzība no lietderības viedokļa
grauj arī pilsētu patstāvību un traucē pilsētu paš-
valdības darbību.

Man jāaizrāda, ka līdz šim, jau 10 gadus, pa-
stāvēja tāda prakse, ka budžetu norakstus piesū-
tīja 2 ministrijām — Iekšlietu un Finanču. Esmu ak-
tīvi piedalījies pilsētu oašvaldības dzīvē, bet man
nav zināmi gadījumi, kad attiecībā uz budžetu būtu
pastāvējis konflikts starp Iekšlietu ministriju un
kādu pilsētas domi. Tāpēc šāds priekšlikums nav
vajadzīgs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu 'Savienība):
Man jāpaziņo, ka mūsu bloks balsos pret Grants-
kaļna kunga pārlabojumu vienkārši aiz tā formālā
iemesla, ka par budžetu sastādīšanu un to ap-
stiprināšanu būs jārunā likuma finanču daļā, ku-
ras apspriešana vēl stāk priekšā. Tāpēc, iai tie-
šam nepadarītu šo likumu pārāk raibu, šo jautā-
jumu vajadzēs apspriest pēc šīs daļas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Grants-

kalns liek priekšā pieņemt šādu 34. pantu:
«34. Pilsētas domes pieņemtais pilsētas gada vai papildu

budžets iesūtāms Iekšlietu ministrijai līdz ar domes lēmuma
norakstu, pec kam ministrija 1 mēneša laikā no budžeta saņem-
šanas var dot savus aizrādījumus un pieprasīt nepieciešamos
budžeta grozījumus, apturot iesniegtā budžeta izpildīšanu aiz-
iradīta daļa. Ministrijas pieprasītā budžeta grozīšana jāap-
spriež domei, pie kam, ja dome nepiekristu ministrijas aizrādī-
jumiem, šāds domes lēmums pieņemams ar 2/a balsīm
no visu pilsētas domnieku skaita.»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku to_uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Grantskaļna priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Grants-
kaļna priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 38
balsis, atturējušies 4. Priekšlikums noraidīts. —
Ludzu nolasīt 35. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ia Iekšlietu ministrija nav cēlusi iebildumus iepriekšējā

pantā paredzētā latkā vai arī ir iepriekš paziņojusi, ka iebildu-
mu pret domes lēmumiem nav, šie lēmumi stājas spēkā un ir
izpildāmi. Ārkārtējos apstākļos (laužu nelaimes gadījumos,
kara laikā u. c.) nepieciešamos domes lēmumus var izpildīt, ar
pilsētas valdes atbildību, arī pirms to spēkā stāšanās.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 35. panta
neviens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu? Ari
nevēlas. — Deputāts J. Zlaugotnis-Cukurs iesnie-
dzis priekšlikumu —

35. pantu strīpot.
Vispirms nāk nobalsošanā šis priekšlikums. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zlaugotņa
priekšlikumu. Par deputāta ' Zlaugotņa-Cukura
priekšlikumu nodotas tikai 6 balsisNepietiekošs
balsu skaits. Šis priekšlikums atkrīt. —?_ Nobalso-
šanā nāk 3. pants kammisijas redakcija. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 35. panta pieņemšanu
kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas attturas?
Nav. 35. pants kommisijas redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 36. pantu.

Sekretārs J. Breikšs :
«Pilsētas iedzīvotāji, kā arī valsts, pašvaldības un privā-

tas iestādes un organizācijas pilsētā, par domes lēmumu netiku-
mību, ja ar šiem lēmumiem aizskartas sūdzētāju intereses vai
tiesības, var 2 nedēļu laikā pēc domes lēmumu spēkā stāšanās
iesniegt sūdzības apgabaltiesas administratīva^ nodaļai. Gadī-
jumos,kad ar domes lēmumiem aizskartas privātu personu, bie-
drību un iestāžu civiltiesības, prasības iesniedzamas uz vispā-
rēja pamata attiecīgai tiesai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): 36. pantā pa-
redzēts, ka pilsētas iedzīvotāji, kā arī valstspaš-
valdības un privātas iestādes un_ organizācijas,
var iesniegt sūdzības par domes lēmumiem, ja ar
tiem aizskartas sūdzētāju intereses vai tiesības.
Man ir priekšlikums iespraust starp vārdiem «lē-
mumiem» un «aizskartas» vārdu «tieši». Tas va-
jadzīgs tāpēc, lai varētu sūdzēt tikai tie, kuru in-
tereses tieši aizskartas. Berga kungs krata galvu.
Man liekas, ka viņam kā juristam to nevajadzētu
darīt. Likuma par administratīvām tiesībām 5.
pants nosaka, ka sūdzēt var tikai gadī_jumāja ar
domes lēmumu ir tieši aizskartas sūdzētāju in-
tereses. Pieņemot tādu kārtību, ka sūdzības var
celt visos gadījumos, kur sūdzētāja intereses aiz-
skartas arī netieši, tiesu iestādes liela mēra tiks ap-
grūtinātas ar nepamatotām sūdzībām, kuras sa-
skaņā ar likumu par administratīvam tiesam_ at-
stājamas bez caurskatīšanas. _ Lai tiesu iestādes
netiktu lielā mērā lieki apgrūtinātas, katra ziņa
jāpieņem mans priekšlikums. Mans priekšlikums
ari pilsētu kongresā ir vienbalsīgi pieņemts. (A.
Bergs no vietas: «Jūs mani pārliecinājāt; bet ja
Jūs vēl runāsit, tad es nebalsošu!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Ra-

dziņš iesniedzis priekšlikumu:
«36. panta trešajā rindiņā starp vārdiem «lēmumiem» un

«aizskartas» iespraust vārdu «tieši».»
Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Radziņa priekšlikumu. Acīmredzot vai-
rākums. Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā
nāk 36. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 36. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 36. pants pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 37.
pantu.
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Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas dome var izdot saistošus noteikumus sekojošās

lietās:
1) par pilsētas apbūvi un izbūvi saskaņā ar plānu nn būv-

noteikumiem, _ par gruntsgabalu sadalīšanu un iežogošanu, oar
namu numerācijas kartību, par vietu noteikšanu, kurās nav pie-
laižams ierīkot fabrikas _un citas rūpniecības un tirdzniecības
iestādes, kā arī pa^vietarcu kuras ar ļaužu drūzmēšanos, trok-
sni, dūmiem vai citādi kaite iedzīvotāju veselībai, mieram, kār-
tībai un drošībai;

2) būvnoteikumois par ceļamām ēkām un citām būvēm;
3) par naktsapsardzības uzturēšanu un namu pagalmu un

trepju apgaismošanu;
4) par ūdens un ūdensvadu aizsargāšanu no bojāšanas;
6) par tirgošanas laika normēšanu veikalos un par darba

laiku frizieru, fotogrāfu un_ tamlīdzīgos uzņēmumos;
6) par aku, diķu, kanālu, caurteku, grāvju, tiltu un cel-

tuvju ierīkošanu un uzturēšanu kārtībā;
7) par slimību apkarošanu un novēršanu;
8) par pilsētas aptīirīšanu un par ielu, laukumu, dārzu, ostu

un citu vispārējai lietošanai vajadzīgu vietu kārtībā uzturē-
šanu;

9) par pārdodamo pārtikas vielu labumu un par soļiem
pret to viltošanu, ka arī par pārtikas un baudu vielu un to iz-
gatavošanai vajadzīgo priekšmetu ražošanu, pārstrādāšanu un
pārdošanu;

_ 10) par pilsētas dārzu, laukumu un vēsturisku vietu aiz-
sargāšanu no bojāšanas;

ll)_par lopu kaušanu un kautuvēm, kā ari par gaļas sa-
nitāro pārraudzību;

12) par _vietu noteikšanu tirgiem un par tirgošanās kārtību
tirgos, uz ielām un laukumiem, kā arī par pareizu mēru un sva-
ru lietošanu tirdzniecībā;

13) par sanitāro kārtību un uzraudzību namos, tirdzniecī-
bas, rūpniecības un amatniecības iestādēs un uzņēmumos, ēdie-
nu veikalos, izrīkojumu telpās un biedrību bufetēs, mācības ie-
stādes, slimnīcās, patversmēs, viesnīcās, traktieros, iebrauca-
mas vietas, mēbelētās istabās, strādnieku kazarmes, pirtis, pel-
du vietās un veļas mazgātavās, važoņu piestātnēs, lopu sētās
un staļļos un asenizācijas uzņēmumos;

14.) par nodarbošanos ar mantas un pasažieru pārvadāša-
nas arodu;

15) par izkārtņu, sludinājumu un reklāmu izlikšanu;
16) par drošības līdzekļiem un kustības kārtību pa ielām,

kā arī pa upēm, ezeriem, kanāliem un piekrastēm;
17) par izvadātāju un iznēsātāju tirgošanās kārtību;
18) par aizliegumu noārdīt ēkas;
19) par produktu un preču svēršanas kārtību uz publi-

skiem svariem, kā arī par ļaunprātīgu reklāmu apkarošanu;
20) par mazgadīgo aizsardzību pret fizisku un tikumisku

bojāšanu, kas nodarbināti rūpniecības, tirdzniecības un tamlī-
dzīgos uzņēmumos vai piedalās kā izpildītāji izpriecu iestādēs
un publiskos uzvedumos;

21) par lopu aizsardzību un viņu turēšanas kārtību, par
kaitīgu dzīvnieku un kukaiņu iznicināšanu un trakuma sērgas
apkarošanu;

212) par reibinošu dzērienu veikalu atvēršanas un slēgša-
nas laiku un par vietām, kur šādi uzņēmumi nav pielaižami;

23) par pārtikas vielu dārdzības apkarošanu un par aiz-
liegumu uzpirkt pārtikas vielas ārpus tirdzniecībai noteiktām
vietām un laika;

24) par aizsardzību pret ugunsgrēkiem, ūdensplūdiem un
citiem nelaimes gadījumiem;

25) par automobiļu, ielas dzelzceļu, kuģīšu un citāda veida
satiksmes regulēšanu un šo satiksmes līdzekļu kārtībā turēšanu;

26) par kārtību publiskās vietās;
27) par žūpības un netiklības apkarošanu;
28) pair aizliegumiem ierīkot spēļu klubus un azarta špelu

un tamlīdzīgus uzņēmumus;
29) par iežogojumu, ielu un laukumu apstadīšanu, par tro-

tuāru, ūdensvadu un kanalizācijas ierīkošanu un par ūdens no-
vadīšanu sētās un no jumtiem;

30) par telegrāfa, telefona, elektrības, 'radio un visāda cita
veida gaisa un zemes vadu ierīkošanu;

31) par aerodromu ierīkošanu un lidošanu pār pilsētu;
32) par visām citām lietām, par kurām pilsētu domēm uz

atsevišķu likumu pamata uzlikts pienākums izdot saistošus no-
teikumus.

Pilsētās, kurās izdoti šinī panta paredzētas lietas vietējie
saistošie noteikumi, nav piemērojami ļanīs pašas lietās izdotie
valdības iestāžu saistošie noteikumi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents E. Rim-
benieks iesniedzis priekšlikumu.

37. pantu apspriest pa punktiem.
Līdzīgu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts

G. Mīlbergs.

Iebildumi nav pret šo priekšlikumu? Tas pie-
ņemts. _ 37. pantu apspriedīsim pa punktiem. Vai
būtu kādi iebildumi pret šī panta ievada tekstu?
Vārds deputātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Ievadījuma tei-
kumā man ir šāds pārlabojums: «Starp vārdiem
«noteikumus» un «sekošās lietās» iespraust vārdus
«kuri nedrīkst runāt pretim pastāvošiem likumiem»,
t. i. saistošie noteikumi, kurus izdod pilsētas, ne-
drīkst runāt pretim pastāvošiem likumiem. Tas, bez
šaubām,_ ir pats par sevi saprotams un citi nevar
būt, tāpēc nekādas ierunas es arī nesagaidu. To-
mēr ir vajadzīgs to likumā atzīmēt, tāpēc ka pa-
stāvošā likuma 109. pants ir burtiski tāds pats. Ja
tagad mēs izmetam vai atceļam šos vārdus, tad
iznāk, ka varētu iedomāties, ka pilsētas var būt tā
saucamā «vara uz vietas» un sākt izdot savus li-
kumus. To nedrīkst darīt. Bet no tā, ka mēs iz-
metam no pastāvošā likuma tādu noteikumu, tādu
slēdzienu varētu gūt. Skaidrības labā es lūdzu
manu priekšlikumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vadu pie ievada
teksta neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Lū-
dzu referenta atsauksmi. (Referents E Rimbenieks
no vietas: «Piekrītu!») Deputāts A. Bergs ie-
sniedzis priekšlikumu:

«37. panta pirmajā rindiņā starp vārdiem «noteikumus»
un «sekojošās» iespraust vārdus «kuri nedrīkst runāt pretim pa-
stāvošiem likumiem».»

Referents atbalsta šo priekšlikumu. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Berga priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Berga priekšlikumu. Par deputāta Berga
priekšlikumu nodotas 30 _ balsis, pret to nav
nodota neviena balss, atturējušies 22. Priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk ievada teksts pārlabota
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas_ ir pret ievada tek-
sta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Ievada teksts pārlabota veida vien-
balsīgi pieņemts. — 1. punkts. Vārdu pie 1. punkta
neviens nevēlas? 1. punkts nāk nobalsošana. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 1. punkta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. punkts vienbal-
sīgi pieņemts. — 2, punkts. Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): 2. punktā uzkrīt tas, ka šeit minēti buv-
noteikumi par ceļamām ēkām un citam buvem. Ta
tad pilsēta izdos šos noteikumus, nerēķinoties ne
ar ko. Pa daļai, varbūt, šo sedz Berga kunga par^
labojums, bet tomēr man gribetos_ skaidrības laba
papildināt šo noteikumu šadi:_ «Buvnoteļkumi par
ceļamām ēkām un citām būvēm saskaņa ar iekšj-
lietu ministra noteikumiem», Jo pretējā gadījuma
pašvaldības nerēķināsies ar iekšlietu ministra no-
teikumiem un var rasties dažādi sarežģījumi, var
rasties celtnes, nerēķinoties ne ar sanitāriem, ne
ar citiem noteikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Vispirms par
Mīlberga kunga pārlabojumu jāsaka, ka te ir ne-
skaidrība. Kam tad mēs nupat pieņemam Berga
kunga priekšlikumu, ka noteikumi nedrīkst runāt
pretim esošiem likumiem?_ Otrkārt nav jāaizmirst,
ka saistošie noteikumi jāapstiprina Iekšlietu mi-
nistrijai. Kam vajadzētu vēl papildināt, ka notei-
kumi jāsaskaņo ar Iekšlietu ministrijas izdotiem
noteikumiem? Te vēl jāpiemetina, ka_ Iekšlietu
ministrijas izdotie saistošie noteikumi pec būtības
vienā otrā vietā nav pieņemami; bet par to es
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pašlaik negribu runāt, gribu tikai aizrādīt, ka
priekšlikums būtu noraidāms.

I

Bet te ir viens cits pārlabojums. Šis punkts
runā tikai par ceļamām ēkām un būvēm, bet_ mums
bieži nāk priekšā pārbūves un taisni nevēlamas.
Lūk, par tām es gribētu, lai izdod saistošus notei-
kumus, un tāpēc lieku priekšā — papildināt šo

I

projektu ar vārdiem, ka ir tiesības izdot arī sai-
stošus noteikumus par pārbūvēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Es gribētu izteik-
ties pret abiem pārlabojumiem aiz tā iemesla, ka
noteikumos par ēkām un citām būvēm ir paredzētas
arJ pārbūves.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts G. Mīl-
bergs iesniedzis priekšlikumu:

«3. punktu papildināt un izteikt sekojoši:
2) būvnoteikumus par ceļamām ēkām un citām būvēm,

»

saskaņā ar Iekšlietu ministrijas noteikumiem;»
Deputāts K. Būmeisters liek priekšā 2. punktu

papildināt ar vārdiem «un pārbūvēm». Šie priekš-

I

-likumi viens otru neizslēdz. Likšu vispirms uz bal-
sošanu deputāta Būmeistera pārlabojumu un pēc
tam — deputāta Mīlberga priekšlikumu. Referents
izsacījās pret abiem priekšlikumiem. 'Lieku uz
balsošanu deputāta Būmeistera priekšlikumu. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Bū-
meistera priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret —
29 balsis, atturējušies 2. Šis priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Mīlberga priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Mīlberga priekšlikumu; Par depuitāta Mīlberga

priekšlikumu nodotas tikai 13 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Arī tas noraidīts. — Nobalsošanā
nāk 2. punkts kommisijas redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. 2. punkts kommisijas_ re-
dakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 3. punkts. Vārdu
pie 3. punkta neviens nevēlas? 3. punkts nāk no-
balsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 3.
punkts vienbalsīgi pieņemts. — 4. punkts. Vārdu
neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 4. punkta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Ari nav. 4. punkts vien-
balsīgi pieņemts. — 5. punkts. Vārds deputātam
Milbergam. _

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): 5. punktā teikts tā: «par tirgošanās laika
normēšanu veikalos un darba laiku frizieru, foto-
grāfu un tamlīdzīgos uzņēmumos;» — Par tirgoša-
nās laiku runā arī 22. punkts. Lai nebūtu di-
vos pantos jāizsaka viens un tas pats, lieku priekšā
šos punktus apvienot, izteicot 5. punktu šādi: «par
tirgošanās laika normēšanu veikalos un par darba
laiku frizieru, fotogrāfu _un tamlīdzīgos uzņēmumos,
kā arī par reibinošu dzērienu veikalu slēgšanas un
atvēršanas laiku un par vietām, kur šādi uzņēmumi

I

nav pielaižami;»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts G. Mīl-

bergs iesniedzis priekšlikumu:
«37. panta 5. un 22. punktus apvienot, izteicot sekojoši;
5) par tirgošanās laika normēšanu veikalos un par darba

laiku frizieru, fotogrāfu un tamlīdzīgos uzņēmumos, kā arī par
reibinošu dzērienu veikalu atvēršanas un slēgšanas laiku un
par vietām, kur šādi uzņēmumi nav pielaižami;»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Mīlberga priekšlikumu. Par deputāta Mīl-

berga priekšlikumu nodotas tikai 13 balsis. Ne-
pietiekošs skaits. Šis priekšlikums atkrīt.

^
Nobal-

sošanā nāk 5. punkts kommisijas redakcijā. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 5. punkta pieņemšanu
komimisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 5. punkts kommisijas redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — 6. punkts. Vārdu neviens neveļas?
Lieku 6. punktu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 6. punkts vienbalsīgi pieņemts. — 7.
punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. punkts.
Vārds deputātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 8. punktā
man būtu mazs papildinājums, jo te izlaists vārds
«pagalmu», par kuriem arī būtu tiesības izdot sai-
stošus noteikumus, jo tas ir svarīgi sanitārā ziņā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu referenta at-
sauksmi. (Referents E. Rimbenieks no vietas:
«Pret!») —

Deputāts K. Būmeisters iesniedzis priekšlikumu:
8. punktā pēc vārda «laukumu» iespraust vārdu «pagal-

mu».»
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana
nāk 8. punkts pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 8. punkta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 8. punkts pārla-
botā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 9. punkts. Ie-
bildumu nav? Pieņemts. — 10. punkts. Iebildumu
mav? Pieņemts. — 11. punkts. Iebildumu nav?
Pieņemts. — 12. punkts. Vārds deputātam Būmei-
steram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 12. punktā
uzskaitītas vietas, kur atļauts tirgoties, tāpat arī
tirgošanās kārtība. Beidzamā laikā ir bijuši gadī-
jumi, kad sākts tirgoties arī publiskās vietās, pie-
mēram kinematogrāfos un citur. Te nu pilsētai nav
nekādas noteikšanas par tirgošanās kārtību. Man
liekas, ka pilsētai arī šinī ziņā būtu zināma no-
teikšana; tāpēc es lieku priekšā pēc vārdiem «par
tirgošanās kārtību tirgos un uz ielas» likt vārdus
«un publiskās vietās».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Bū-

meisters iesniedzis priekšlikumu:
«12. punktā pēc vārdiem «uz ielām 1 un laukumiem» ie-

spraust vārdus «un publiskās vietās».
Referents izsacījās pret šopriekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Priekšlikums pieņemts. 'Nobalsošanā
nāk 12. punkts pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 12. punkta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 12. punkts pārla-
bota veida vienbalsīgi pieņemts. —- 13. punkts. Ie-
bildumu nav? Pieņemts. — 14. punkts. Iebildumu
nav? Pieņemts. — 15. punkts. Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 15. punkts
skar ļoti svarīgas nozares, t. i. reklāmu izlikšanu,
sludinājumu kārtību, izkārtņu izlikšanu u. t. t. Es
atceros, ka otrā Saeima savā laikā plaši pakavējās
pie šī jautājuma, lai cīnītos pret to ļaunprātību rek-
lāmu veida, kāda parādās sevišķi pēdējā laikā ar
ta saucamam «Ietām izpārdošanām». Pret to pil-
sētai vajadzētu cīnīties un ieņemt noteiktu stāvokli
— atļaut, vai neatļaut. Lai nebūtu ļaunprātīga ie-
dzīvotāju izmantošana, pilsētai vajadzētu izdot sai-
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stošus noteikumus par reklāmu veidiem. Man būtu
priekšlikums izteikt_ šo punktu tā: «Par izkārtņu,
sludinājumu un reklāmu izlikšanas kārtību un reklā-
mu veidiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš': _ Pie 15. punkta
vardu vairāk neviens neveļas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es izsakos pret še
pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Bū-
meisters iesniedzis priekšlikumu:

«15'. punktu izteikt šādi; «par izkārtņu, sludinājumu un re-
klāmu izlikšanas kārtību un reklāmas vaidiem».»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Likšu
deputāta Būmeistera iesniegto 15. punkta jauno re-
dakciju uz balsošanu. Ja to pieņems, atkritīs kom-
misijas redakcija; ja deputāta Būmeistera priekšā
likto redakciju noraidīs, skaitīsies par pieņemtu
kommisijas redakcija. — Lieku uz balsošanu depu-
tāta Būmeistera iesniegto 15. punkta redakciju. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par šīs redakcijas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera priek-
šā liktās 15. punkta redakcijas pieņemšanu nodotas
26 balsis, pret — 30 balsis. Tā noraidīta. Līdz ar
to skaitās par pieņemtu 15. punkts kommisijas re-
dakcijā. —> 16. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts.
— 17. punkts.

Iebildumu inav? Pieņemts. — 18. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 21. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 22. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 25. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 26. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 28. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 29. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 30. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. —
31. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — 32.

punkts. Vārds deputātam Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldēmokrats)ļ 32. punkta

redakcija nav izdevusies. Šinī.punktā ir runa par
jautājumiem, par kādiem domei ir uzlikts pienā-
kums izdot saistošus noteikumus. Jāsaka nevis «uz-
likts pienākums», bet «ir tiesība». Tapec es lieku
priekšā vārdu «uzlikts pienākums», vieta likt vārdus
«ir tiesība».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es izsakos pret šo
pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Bū-
meisters liek priekša:

«32. punkta otrajā rindiņā vārdus «uzlikts pienākums» at-
vietot ar vārdiem «ii: tiesība».»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Acīmredzot vai-
rākums. Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana
nāk 32. punkts pārlabota veida. _ Ludzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 32. punkts pārlabotā veida vienbalsī-
gi pieņemts. — 37. panta noslēguma teksts. Vārds
deputātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Beigu
noslēgumā teikts, ka vietējie saistošie noteikumi nav
piemērojami tanīs pašas lietas izdotiem valdības ie-
stāžu saistošiem noteikumiem. īsi sakot, ja pastāv

vietējie noteikumi, tad vispārējos valdības izdotos
saistošos noteikumus vietējie noteikumi it ka at-
ceļ. Tāds stāvoklis nav pareizs, jo visai valstij pa-
stāvošiem likumiem un noteikumiem jabut vai nu
saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vai arī tie var
iet pāri šiem vietējiem-noteikumiem. _ Taisni vietē-
jie noteikumi ir pieskaņojami vispārējiem noteiku-
miem. Citādi pilsoņi var nonākt neērta stāvoklī.
Varbūt viņiem dažbrīd nāksies izpildīt Jūdus sai-
stošus noteikumus, sevišķi mazākās pilsētiņas, kas
runā pretim vispārējiem valsts noteikumiem. Tas
var gadīties, piemēram, ar sanitāriem nosacījumiem,
tāpat ar nosacījumiem, par sērgu apkarošanu. Vie-
nā pilsētiņā būs tādi noteikumi, otrā atkal pilnīgi
citādi, kas runā pretim pirmajiem, bet valsts izdos
atkal kādus citus noteikumus. Kuri tad galu gala
būs spēkā vienā un tai pašā valstī? Un ka sekmī-
gi varēs apkarot sērgas? Saprotams, tāds stāvoklis
nekad nav pielaižams, un zināmos apstākļos tas var
būt pat kaitīgs. Tāpēc es lieku priekšā šo beigu
noslēgumu pārrediģēt tā, ka vietējie saistošie no-
teikumi šinī pantā paredzētās lietās saskaņojami ar
tanīs pat lietās izdotiem valdības iestāžu saistošiem
noteikumiem. Tādā gadījumā nebūs to pretešķibu,
pretrunu un sarežģījumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man te būtu
viens pārlabojums. Te ir runa par saistošiem no-
teikumiem, bet valdība saistošus noteikumus neiz-
dod. Valdība izdod tikai instrukcijas un rīkojumus.
Tāpēc te vārdi «valdības saistošie noteikumi» būtu
jāatvieto ar vārdiem «rīkojumi un instrukcijas».
Pēc būtības, man liekas, Grantskaļna kunga priekš-
likums nebūtu pieņemams, jo tanīs vietās_ un pilsē-
tās, kur šādi saistoši noteikumi jau pastāv, ja arī
valdība vēl izdos kādu rīkojumu vai instrukciju,
kam būs saistošu noteikumu raksturs, nu būs ne-
saprašana, vai tie pieņemami, vai nē. Faktiski ir
tā, ka valdība izdod tikai vispārīga. rakstura rīko-
jumusun noteikumus, bet taisni tanīs jautājumos,kas
minēti 37. pantā, tā nekādus rīkojumus nekad nav
izdevusi un arī neizdos, izņemot rīkojumus sanitā-
ros jautājumos, bet arī_ tie ir yispārīgas_ dabas un
neattiecas uz atsevišķām pilsētām. Ta tad var
teikt, ka valdība neizdos noteikumus, kuriem būtu
saistoša daba; tāpēc es domāju, ka komimisijas re-
dakcija būtu pareiza un pieņemama, bet tikai ar
pārlabojumu,kā es jau teicu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Grantskaļna
kunga priekšlikums nekādā ziņā nav_ pieņemams.
Jau pagājušā gadā Saeima pieņemot pārgrozījumus
un papildinājumus likumā par alkoholu saturošu vie-
lu ražošanu, pārdošanu un aplikšanu ar nodokļiem,
pieņēma pie 236. panta piezīmi, ka nodokļu departa-
ments var izdot uz šī likuma pamata noteikumus
par privātu dzērienu pārdotavu iekšējo iekārtu un
par kārtības uzturēšanu šinīs pārdotavās, bet _ka šie
nodokļu departamenta noteikumi nav attiecināmi uz
tām pilsētām kur pastāv vietējo pašvaldību pastā-
vošo noteikumu kārtībā izdotie saistošie noteikumi
par šīmpārdotavām. Tā tad ir atzīts princips, ka
direktoru izdotie noteikumi vai instrukcijas_ nevar
atvietot vietējos saistošos noteikumus. Katra atse-
višķā pilsētā var būt īpatnēji apstākļi, un tapec va-
jadzīgi sīkāki vietējie saistoši noteikumi. Tiesība iz-
dot atsevišķus noteikumus vajadzīga, lai neierobe-
žotu pašvaldību dibinātas tiesības. Piemēram pastāv
Valmieras pilsētas domes izdotie noteikumi par pa-
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sažieru un mantas pārvadāšanu Valmiera, kurus
dome vienprātīgi pieņēmusi, Iekšlietu ministrija ap-
stiprinājusi un tie stājušies speķa. Pastāvot šiem
noteikumiem, administratīvais departaments, dibino-
ties uz šoseju un zemesceļu departamenta izdotu
instrukciju,kuru tas ačgārni sapratis, devis rīkojumu
apriņķa priekšniekam, ka ar šiem vietējiem saisto-
šiem noteikumiem nav jārēķinās. Protams, ka tāda
kārtība, kad ar administrācijas rīkojumu atceļ pastā-
vošos vietējos saistošos noteikumus-, nav pieļaujama.
1929. gada 18. janvāri pilsētas valde iesniedza sū-
dzību ministrim un lūdza atcelt šo nelikumīgo ad-
ministratīvā departamenta rīkojumu. 6 mēnešu lai-
kā atbilde nebija saņemta. Pēc pusgada pilsētas
valde atgādināja ministrim dot atbildi, kautarī no-
raidošu, -lai būtu iespējams pārsūdzēt to Senāta. Mi-
nistris, redzēdams, ka taisnība ir pilsētas valdei,
izvairās dot atbildi, acīmredzot, lai pašvaldība ne-
varētu iesniegt sūdzību Senātā. Agrāk pilsētas paš-
valdība noraidīja nekārtīgu personu lūgumus atļaut
pārvadāt pasažierus un mantas. Tagad, pec admi-
nistratīvā departamenta rīkojuma, ka nekādas at-
ļaujas nav vajadzīgas, ar pasažieru un mantu pār-
vadāšanu nodarbojas personas, kam agrāk tas ne-
tika atļauts. Protams, ka tādos apstākļos notiek
nekārtības. «Brīvā Zeme» pagājušā gadā rakstā
«Kā brauc 'Valmieras ormaņi!», apraksta, ka Val-
mieras ormanis «Brusovs braucis pilnā dūšā un ie-
drāzies kādā laucinieku pulciņā, kas gājuši uz sta-
ciju. Viens laucinieks nogāzts gar zemi, vienam
nodrāzta seja un satriekta mākslīgā kaja._ Tā no-
tiek, kad nekādas atļaujas nav vajadzīgas, kad
var braukt, kas grib un kā grib. Tāpēc visi tie pār-
metumi, kas izteikti «Brīvā Zemē», krīt uz zemnie-
ku savienības ministri. Jūs gribat, lai arī turpmāk
pastāvētu šādākārtība. Katrā pilsētā ir savi īpatnēji
apstākli un kārtības uzturēšanai vietējām pašvaldī-
bām jādod tiesība izdot savus noteikumus. Tāpēc es
izsakos pret Grantskaļna priekšlikumu.

Pilsētu savienība ir atzinusi, ka pašvaldību iz-
dotie vietējie noteikumi nav atceļami ar kāda di-
rektora instrukciju, jo nevar pielaist, ka saistošos
noteikumus izdotu tikai direktori vai profesori. Par
šādām pilsētu pašvaldību tiesībām iestājās arī Rī-
gas pilsētas domnieks Asars. Ja jūs būtu konferē-
juši ar Asara kungu, tad jūs te nerunātu aplamības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Radziņa
kunga garā runa pierādīja, ka te pārlabojumi nepie-
ciešami. Radziņa kungs taisni minēja gadījumus,
kur, pateicoties; valdības (izdotiem, noteikumiem,
radušās nevēlamas parādības. Kāda te ir izeja? Ize-
ja ir skaidri saskatāma': noteikumi jāsaskaņo, lai tie
nerunātu vieni otriem pretim, lai iedzīvotāji zinātu,
kā rīkoties.

Kā jau teicu, Radziņa kunga runa tikai pierādīja,
ka saskaņošana nepieciešama. Apkarot sekmīgi
dažādas sērgas, nokārtot braukšanas noteikumus
u. t. t., varēs tikai tad, ja Tautas labklājības mini-
strija nerīkosies citādi kā Valmieras pilsētas dome,
ja šoseju un zemes ceļu departaments nerīkosies
citādi nekā Valmieras pilsētas dome. Kā jūs, kun-
gi, domājat? Ja vienā zemē pastāv divi dažādi no-
teikumi, pēc kuriem noteikumiem tad rīkoties? Es
zinu, jūs gribat teikt: pēc tiem, kas pastāv uz vie-
tām, bet ne pēc tiem,kas pastāv visā valstī. Tāds
stāvoklis nekādā ziņā nav ciešams. Tāpēc, redzot
visus šos sarežģījumus, mums jāatzīst, ka noteikumi
saskaņojami. Tas nebūt nenozīmē, ka vietējai paš-
valdībai kāda tiesība tiek atņemta vai sašaurināta,
bet vajadzīgs vismaz, lai nosacījumi būtu daudz-

maz saskaņoti, lai tie nerunātu vieni otriem pretim,
lai iedzīvotāji zinātu, kā rīkoties. Tas, ka likuma
paredzēti zināmi izņēmumi attiecībā uz tirgošanos
ar reibinošiem dzērieniem (sauciens no vietas:
«Principiāli!)», kaut arī principiāli, taisni pierāda,
ka, izejot no šīs parastās kārtības, kur pastāv zinā-
ma saskaņotība, kur valsts kārtība stāv pirmā vie-
tā un pašvaldību noteikumi ir tai pieskaņoti, ja ir
īpaša vajadzība, Saeima, protams, dod likumu, ka
tas ir arī šinī gadījumā ar likumu par reibinošiem
dzērieniem, un pasaka, ka šinī gadījumā vietējiem
tiek dotas lielākas tiesības; bet vispār tas neder, jo
ir arī tādas lietas — es minēju te sērgu apkarošanu
—, kas interesē arī citas- pilsētas, laukus un visu ze-
mi, kur plānveidīgi var rīkoties tikai visa valsts
kopā. Pretējā gadījumā, lai cik labi tas nebūtu do-
māts, katra pilsēta rīkosies pēc sava veida, bet ga-
lu galā panākumu nebūs. Zināms saskaņojums te va-
jadzīgs, un man liekas, ka arī Radziņa kungs cenšas
to pierādīt, lai gan runāja pretējo.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Par Būmeistera kun-
ga priekšlikumu — 32. punkta noslēguma tekstā
vārdus «saistoši noteikumi» atvietot ar vārdiem
«rīkojumi un instrukcijas» — man jāsaka, ka tas
patiesībā pēc būtības neko negroza. Kommisijā gal-
venam kārtām vēlējās, lai vienā un tai pašā jautā-
jumā nebūtu divu dažādu un pretēju noteikumu; vai
nu tos sauc par saistošiem noteikumiem, vai par
instrukcijām, tas patiesībā neko negroza.

Par Grantskaļna kunga priekšlikumu — beigu
rindkopu strīpot un tās vietā -likt: «Vietējie saistošie
noteikumi šinī pantā paredzētās lietās saskaņojami ar
tanīs pašās lietās izdotiem saistošiem noteikumiem»,
man jāsaka, ka kommisijas uzskats bija tāds, ka kat-
ra ziņā jāpanāk tagadējā stāvokļa novēršana, kad
vienā un tanī pašā jautājumā pastāv dažādi notei-
kumi. Lai to novērstu, kommisijā centās to izteikt
tanī tekstā, kāds likts priekšā deputātu kungiem.
Grantskaļna kungs domā, ka tas būtu panākams, ja
būtu paredzēta saskaņošana. Pēc būtības, man lie-
kas, abi teksti viens otram pretim nerunā. Tāpēc es
domāju, ka šo pārlabojumu varētu atbalstīt.

Priekšsēdētājs P; Kalniņš: Pie kommisijas
redakcijas iesniegti divi priekšlikumi. Vienu priekš-
likumu iesniedzis deputāts E. Grantskalns:

«37. panta beigu rindkopu strīpot un tās vietā likt:
Vietējie saistošie noteikumi šinī pantā paredzētās lietās

saskaņojami ar tanīs pašās lietās izdotiem valdības iestāžu sai-
stošiem noteikumiem.»—»

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts K. Bū-
meisters:

«37. panta noslēguma tekstā vārdus: «salstošie noteikumi»
atvietot ar vārdiem: «rīkojumi un instrukcijas».»

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms nāks
nobalsošanā deputāta Grantskaļna iesniegtais jau-
nais noslēguma teksts. Ja to pieņems, atkritīs kom-
misijas redakcija un deputāta Būmeistera iesniegtais
pārlabojums; ja deputāta Grantskaļna priekšā likto
noslēguma tekstu noraidīs, vispirms nāks nobalso-
šana deputāta Būmeistera priekšlikums un pēc tam
— 37. panta noslēguma teksts vai nu pārlabotā vei-
da, vai kommisijas redakcijā. Referents izteicās,
ka varot pievienoties ir vienam, ir otram priekšliku-
mam. Lieku uz balsošanu deputāta Grantskaļna
priekšlikumu. 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 Grantskaļna priekšlikumu nodo-
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tas 26 balsis, pret - 28 balsis. Deputāta Grants-kaļna priekša likta noslēguma teksta redakcija no-raidīta. — . Nobalsošana nak deputāta Būmeisteraiesniegtais pārlabojums kommisijas redakcijā Re-ferents arī to it kā varot atbalstīt. Lūdzu paceltiestas, kas ir pret deputāta Būmeistera iesniegtā pār-labojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?Nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobal-sošana nak 37. panta noslēguma teksts pārlabotā
veida. Ludzu pacelties tos,kas ir pret šī noslēgumateksta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kasatturas? Nav. '37. panta noslēguma teksts pārlabo-ta veida vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk37. pants visuma pārlabota veidā. Lūdzu paceltiestos, kas ir pret 37. panta pieņemšanu pārlabotā
veida._ Tādu nav. Kas atturas? Nav. 37. pantsvisuma pārlabota veida vienbalsīgi pieņemts —Ludzu nolasīt 38. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saistošie noteikumi, pret kuriem Iekšlietu ministrija navcēlusi protestu 34. pantā paredzētā kārtībā, publicējami «Valdī-bas Vēstnesi» vienu reizi, nosakot noteikumos laiku, kad tie stā-jas

^
speķ a. Šis laiks nevar but īsāks par 2 nedēļām no izsludi-

nāšanas dienas. Lai iedzīvotajiem nodrošinātu iespēju iepazī-
ties ar saistošiem noteikumiem, pilsētas valde tos izsludina, arīcitādā kārta, piemērojoties vietējiem apstākļiem (izliekot toskanclejas, vai uz sludinājumu stabiem, vai laužu apmeklētāsvietas, vai izsludinot vietējos laikrakstos u. t. l.X»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnaim.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Es lieku
priekša skaidrības labā šinī 38. pantā strīpot vār-
dus «pret kuriem Iekšlietu ministrija nav cēlusi pro-
testu 34. panta paredzētā kārtībā» un šo vārdu vietā
likt vārdus «kurus Iekšlietu ministrija apstiprinājusi.»
Tad panta sakums skanētu: «Saistošie noteikumi,
kurus Iekšlietu ministrija apstiprinājusi, publicējami
«Valdības Vēstnesī.» Pec tam, kad iepriekšējā pan-
ta noslēguma pieņemts Būmeistera kunga pārlabo-
jums, no kura izriet, ka nepieciešama saskaņošana,
par kuru es runāju iepriekšējā pantā, arī iekšlietu
ministrijai šīs pašas saskaņošanas nepieciešamības
deļ naksies _ apstiprināt vietējos saistošos noteiku-
mus. Tapec tas būtu jāizteic vēl konkrētāk, unproti — būtu jāparedz nevis kāda protestēšana, bet
vienkarši_ vai nu apstiprināšana, vai nē. Līdz ar to
būtu panākta saskaņošana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man noteikti jā-
izsakās pret deputāta Grantskaļna pārlabojumu, jo
ir pavisam cita lieta, ja atstāj līdzšinējo tekstu «pret
kuriem Iekšlietu ministrija nav cēlusi protestu 34.
panta paredzētā kārtībā». 34. pantā paredzēta pār-
raudzība no likumības viedokļa. Tikai no likumības
viedokļa iekšlietu ministrim tiesība celt protestu, tā-
lab šinī pantā nevar pieņemt citu jēdzienu. Pilsētas
domes pieņemtie saistošie noteikumi var atbilst vie-
tējiem apstākļiem, bet ministris bez dibinātiem ie-
mesliem var pateikt: «nepatīk, neapstiprinu, un ar
to pietiek.» — Ir liela starpība starp 34. panta tekstu
un to, ko tagad liek priekšā Grantskaļna kungs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne- ?
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es izsakos pret
abiem priekšlikumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 38. panta ie-
sniegti divi priekšlikumi. Deputāts E. Grantskalns
iesniedzis priekšlikumu:

«38. panta pirmajā un otrajā rindiņā strīpot vārdus: «pret
kuriem Iekšlietu ministrija nav cēlusi protestu 34. pantā pare-

dzētā kārtībā» un to vietā likt: «kurus Iekšlietu ministrija ap-
stiprinājusi».»

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts J. Zlau-
gotnis-Cukurs:

«38. pantā strīpot: «pret kuriem Iekšlietu ministrija nav
cēlusi protestu 34. pantā paredzētā kārtībā» ...«Valdības Vēst-
nesī vienu reizi».»

Šī priekšlikuma pirmā daļa sakrīt ar deputāta
Grantskaļna priekšlikuma pirmo daļu. Vispirms likšuuz balsošanu reize deputātu Zlaugotņa-Cukura unGrantskaļna priekšlikumu pirmo daļu — strīpot vār-
dus: «pret kuriem Iekšlietu ministrija nav cēlusi
protestu 34. panta paredzētā kārtībā». Ja to pie-ņems, maks nobalsošanā deputāta Grantskaļna
priekšlikuma otra daļa un beidzot — deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma otrā daļa — strīpot
vārdus: «Valdības Vēstnesī» vienu reizi». — Pie
balsošanas kartības vārds deputātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Es ie-
sniedzu savu priekšlikumu, nemaz negribēdams, lai
to dalītu ta,_ka to pašlaik liek priekšā prezidijs. Es
lieku priekša nevis to pašu, ko deputāts Zlaugotnis-
Cukurs — strīpot tekstu un tad tā vietā nelikt neko
citu, bet es lieku priekša pavisam jaunu .tekstu, t. i.
apmainīt līdzšinējo tekstu ar jaunu. Ja par manu
priekšlikumu balso dalītā veidā, tad var notikt, ka
vecais teksts ganjieik strīpots, bet jaunsvietā netiek
likts. Tāda kārta pants tiktu pieņemts pavisam ci-
tāds neka es to lieku priekšā. Tāpēc es lieku priek-
ša manu priekšlikumu balsot nedalīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā deputāts
Grantskalns liek priekša viņa priekšlikumu nobalsot
nedalīti, prezidijs tam piekrīt, bet atzīst, ,ka radikālā-
kais ir deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikums, kur
strīpojamo vardu vieta nekas nav paredzēts; tāpēc
vispirms likšu uz balsošanu deputāta Zlaugotņa-Cu-
kura priekšlikumu. Ja to pieņems, atkritīs deputāta
Grantskaļna priekšlikums; ja deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā de-
putāta Grantskaļna priekšlikums. Referents izsacī-
jās pret deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu.
Lieku to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Tikai 6 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšli-
kums atkrīt. — Nobalsošanā nak deputāta Grants-
kaļna priekšlikums, pret ko arī izsacījās referents.
Ludzu nacelties tos, kas ir par deputāta Grantskaļ-
na priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodotas 32
balsis, jpret—34 balsis. Arī tas noraidīts.-^Nobalso- -
šana nak 38. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Kas atturas?
Tādu nav. 5 balsojot pret, 38. pants kormmisijas
redakcija pieņemts. — Ludzu nolasīt 39. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saistošo noteikumu atcelšana vai grozīšana izdarāma

tāda paša kartība1, kāda. noteikta to izdošanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 39. pan-
ta_ neviens neveļas? 39. pants nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret tāpieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. 39. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Ludzu nolasīt 40. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Privātas personas, biedrības un iestādes par pilsētas do-

mes izdoto saistošo noteikumu nelikumību var iesniegt viena
mēneša laika pec to spēkā stāšanās sūdzības apgabaltiesas ad-
ministratīvai nodaļai vispārējā kārtībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
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PA. Bergs (nacionālais bloks): Šis pants nosa-

ka, ka privātas personas, biedrības un iestādes par
pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu nelikumij
bu var iesniegt sūdzības viena mēneša laikā. Tā
tad iznāk tā: ja viena mēneša laikā neviens nav
iesniedzis sūdzības par nelikumīgi izdotiem saisto-
šiem noteikumiem, tad tie top likumīgi. Citiem vār-
diem — nelikumība kļūst par likumību. Tas nekad
nevar būt. Nelikumība vienmēr paliks nelikumība.
Ar termiņa notecēšanu nelikumība nevar kļūt par
likumību. Še, acīmredzot, ir kāds pārpratums. Arī
tagadējā likuma 110". pantā noteikti ir sacīts,ka sai-
stošos noteikumus, kas izdoti nelikumīgi, var pār-

»
sūdzēt neatkarīgi no termiņa. Tikai tā var būt, jo
nelikumība ar termiņa nokavēšanu nevar kļūt par
likumību.

Loti spilgts piemērs uz vecā likuma pamata bija
ar Rīgas pilsētas būvnoteikumieim, kad Rīgas pilsēta
bija piemērojusi būvnoteikumus, kas bija nelikumīgi
izdoti. Kāda persona nebūvēja saskaņā ar šiem
nelikumīgi izdotiem būvnoteikumiem, par ko viņu
iesūdzēja tiesā. Minētā persona pārsūdzēja, un lie-
ta nogāja līdz Senātam. (Starpsauciens.) Pārsū-
dzēt var katrā laikā.

Lieku priekšā strīpot vārdus «mēnesi pēc to
spēkā stāšanās» un to vietā likt vārdus «bez jeb-
kāda termiņa ievērošanas».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
vairāk nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es izsakos pret
deputāta Berga iesniegto priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 40. pantā depu-
tāts Bergs liek priekšā —

strīpot vārdus «viena mēneša laikā pēc to spēkā stāša-
nās» un to vietā likt vārdus: «bez jebkādatermiņa ievērošanas».

Referents izsacījās pret šo deputāta Berga
iesniegto priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Par deputāta Berga priekšli-
kumu nodotas 33 balsis, pret to nav nodota nevie-
na balss, atturas 32. Deputāta Berga priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk 40. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 40. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 40. pants pārlabotā veidā vienbal-
sīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 41. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:.
«Par spēkā stājušos saistošo noteikumu pārkāpumiem vai-

nīgie sodāmi uz sodu likumu pamata, par ko aizrādāms arī no-
teikumos.

Piezīme. Sodu naudas par saistošo noteikumu pārkā-
pumiem ieskaita attiecīgas pilsētas pašvaldību ienā-
kumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 41.
panta piezīmē paredzēts, ka soda naudas par sai-
stošo noteikumu pārkāpšanu ieskaitāmas attiecī-
gās pilsētas pašvaldības ienākumos. Līdz šim
prakse_ bija citāda; tāpat arī mūsu sodu likumos
paredzēts, ka šādas soda naudas ieskaitāmas valsts
ienākumos. Medību likumā, tāpat zvejas likumā
paredzēts, kasīs summas, nonākot valsts ienāku-
mos, tur sastāda zināimus fondus. Tā kā šinī ga-
dījumā piedzinēja ir policija, tad man liekas, ka
arī šiem ienākumiem būtu janak valsts ienākumos,
kapec es lieku priekšā piezīļmes beigās strīpot
vārdus «attiecīgas pilsētas pašvaldības ienākumos»
un atvietot tos ar vārdiem: «valsts ienākumos».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man jāiz-
sakās pret Juraševska priekšlikumu aiz sekojošiem
motīviem. Vispirms nav pareizi tas, ka šīs soda
naudas piedzīs policija. 42. pants nosaka, ka po-
licijas pienākumus var uzņemties arī pilsētas val-
des vai domes ievēlēti attiecīgi pārraugi. Tā tad,
lai piedzīšana būtu sekmīgāka, ienākumu iekasē-
šanu uzņemsies pašvaldība pati. Tas no vienas
puses. No_ otras puses, ja runā par saistošo notei-
kumu pārkāpšanu, kāpēc tad soda naudas jāieskai-
ta valsts ienākumos? Kāpēc tās neieskaitīt tieši
pilsētas ienākumos, lai daudz maz segtu izdevu-
mus, kas pilsētas valdei būs radušies, uzturot šos
pārraugus. Tāpēc es_ uzskatu, kā, ievērojot šos
apstākļus, nekādā ziņā nevar balsot par Jurašev-
ska kunga priekšlikumu, bet jāatstāj kommisijas
redakcija.

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Es izsakos pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Ju-

raševskis liek priekšā:
«41. panta piezīmes beigās strīpot vārdus: «attiecīgas pil-

sētas pašvaldības ienākumos» un to vietā likt vārdus «valsts
ienākumos»;»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Juraševska priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Juraševska priekšlikumu nodotas 33 balsis,
pret — 31 balss. Priekšlikums pieņemts. — No-
balsošanā nāk 41. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 41. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 41. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 41.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 34 bal-
sis, pret — 28 balsis. 41. pants pārlabotā veidā
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 42. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Uzraudzība par saistošo noteikumu izpildīšanu un ierosi-

nājumi par vainīgo personu saukšanu pie atbildības piekrīt po-
licijai. Šis tiesības var izlietoti ari pilsētas valde vai domes ie-
vēlētie īpašie pārraugi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! 42. pantā, sa-

. līdzinot to ar 52. panta 13. punktu, ir pretrunas.
42. pantā teikts, ka uzraudzība par saistošu notei-
kumu izpildīšanu un ierosināšana par vainīgo per-
sonu saukšanu pie atbildības piekrīt policijai. Šīs
tiesības var izlietot arī pilsētas valde, turpretim 52.
panta 13. punktā teikts, ka pilsētas valdei piekrīt
rūpēties par saistošu noteikumu izpildīšanu un ie-
rosināt šo noteikumu pārkāpēju saukšanu pie at-
bildības. 42. pantā teikts, ka pilsētas valde var
izlietot tādas un tādas tiesības, bet 52. pants no-
saka, ka pilsētas valdei piekrīt rūpēties par to.
Kuram tekstam tad nu klausīsim, vai 42. pantam,
kur teikts «var izlietot», vai 52. panta tekstam,kur ir
teikts «piekrīt». Tāpēc, lai saskaņotu 42. pantu ar 52.
pantu, es liekupriekšā izteikt to tā: «Uzraudzība par
saistošo noteikumu izpildīšanu un ierosinājumi par
vainīgo personu saukšanu pie atbildības piekrīt po-
licijai, pilsētas valdeivai domes ievēlētiem īpašiem
pārraugiem.» Tad būs panākts saskaņojums ar 52.
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panta tekstu. Pretējā gadījumā būs jāgroza 52pants.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamBūmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man tebūtu divi pārlabojumi. Pirmais pārlabojums attie-cas uz panta otro daļu, kur ir runa par to, ka pār-raugus ieceļ vai ievel valde vai dome. Man liekaska te vajadzētu teikt tā, ka ne tikai var ievēlēt!

bet ja tos pienākumus uztic valdei, tad valde arīvar iecelt. Tāpēc lieku priekšā šādu tekstu: «Šīstiesības var izlietot no domes vai valdes ievēlēti vaiiecelti īpaši pārraugi.»
Tas būtu viens redakcionālas dabas pārlabo-jums.
Otrs pārlabojums man ir pēc būtības. Ja jau

dome ļeceļ zināmus pārraugus, tad šiem pārrau-giem jādod arī zināmas tiesības. Ja viņiem nedo-
sim tiesības, piemēram, sastādīt protokolus, tad
tiem nebūs nekādas nozīmes. Tāpēc es lieku priek-
ša pieņemt šinī panta jaunu piezīmi ar sekojošu
tekstu: «Šīm personām ir tiesības pret vainīgiem
sastādīt protokolus.» Tad valde vainīgos varēs
saukt pie atbildības uz šo protokolu pamata; betja nedos šiem pārraugiem tiesības sastādīt proto-
kolus, tad viņu darbībai nebūs nekāda labuma.

Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-viens neveļas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret

abiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 42. panta ie-sniegt^ divi priekšlikumi. Deputāts G. Mīlbergs liek

priekša:
42. pantu izteikt šādi:
«42. Uzraudzība par saistošo noteikumu izpildīšanu un ie-

rosinājumi par vainīgo saukšanu pie atbildības piekrīt policijai,
pilsētas valdei vai domes izvelētiem īpašiem pārraugiem.»

Deputāts K. Būmeisters liek priekšā:
«42. panta beigas pēc vārdiem «var izlietot» atvietot ar

sekojošo: «no domes vai valdes ievēlētie vai ieceltie īpašie
pārraugi».»

Bez tam vēl deputāts K. Būmeisters liek priek-
ša

pantu papildināt ar šādu piezīmi.
«Šīm personām tiesība pret vainīgiem sastādīt protokolu.»

Referents izsacījās pret šiem priekšlikumiem.
Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Būmeisterapriekšlikuma pirmo daļu. Ja to pieņems, atkritīsdeputāta Mīlberga priekšlikums; ja deputāta Bū-
meistera priekšlikuma pirmo daļu noraidīs, likšu
uz balsošanu deputāta Mīlberga priekšlikumu; pēctam nāks nobalsošana deputāta Būmeistera priekš-
likuma otra daļa un beidzot — 42. pants — galīgā
redakcija. — Lieku uz balsošanu deputāta Bū-
meistera priekšlikuma pirmo daļu —

42. panta beigās pēc vārdiem «var izlietot» atvietot ai: se-kojošo: «no domes vai valdes ievēlētie vai ieceltie īpašie pār-
raugi».

Lūdzu paceltiestos, kas ir pret šīs daļas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera
priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu nodotas 28balsis, pret — 36 balsis. Deputāta Būmeisterapriekšlikuma pirmā daļa noraidīta. — Nobalsošanā
nak deputāta Mlīlberga priekšilikums', pret kuru
arī izsacījās referents. Ludzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Mīlberga priekšlikumu. Par šo
priekšlikumu nodotas_ tikai 19 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Deputāta Mīlberga priekšlikums at-krīt. — Nobalsošana nak deputāta Būmeistera
priekšlikuma otra daļa —

42. pantu papildināt ar piezīmi.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par piezīmes pie-ņemšanu 42. pantam. Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir pret piezīmes pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Būmeistera priekšlikuma otrās daļas pieņem-
šanu nodotas 28 balsis, pret — 35 balsis. Tā no-
raidīta. — Nofc košana nāk 42. pants kommisijas
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 42. pan-
ta pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 42. pants kommisijas redak-
cija vienbalsīgi pieņemts.

Deputāti V. Rubulis. P. Juraševskis u. c. ie-
snieguši priekšlikumu

Jās dienas sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā sē-

de bus piektdien, 28. februārī, pīkst. 5 pēc pus-
dienas.

Sēde slēgta.

I

(Slegta pīkst. 9 vakarā.)

i
^^^^H



V sesijas 11. sēde 1930. gada 28. februārī.
(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu paš-
valdības likums; tautas labklājības ministra at-
bilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu;
pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas
kārtība, papildināta ar papildinājumu likumos par
Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Liepājas-Ziemupes-Pāvil-
ostas-Alsumgas, Rīgas-Ēnglu-Madonas-Kārsavas un
Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļu būvi, Saei-
mas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzi-
numu, likumu par Latvijas galvas pilsētu un ap-
riņķu pilsētām, un likumu par Jaunlatgales pilsētas
nodibināšanu.

Ar vajadzīgo parakstu skaitu deputāts A. Pe-
trevics u. c. iesnieguši priekšlikumu —

dienas kārtības 3. punktu apspriest kā 2.
Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs —

pret šo priekšlikumu.; Vārdu neviens nevēlas?
Deputāta Petrevica u. c. iesniegtais priekšlikums
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par

šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Šis
priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam' uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Deputāts M. Abuls lūdz pagarināt viņam pie-
šķirto atvaļinājumu līdz š. g. 1. aprīlim. Prezi-
dijs atbalsta šo lūgumu. Augstajam namam ie-
bildumu nav? Atvaļinājums pagarināts.

Budžeta komimisijas priekšsēdētājs V. Gulbis
kommisijas uzdevumā lūdz

pagarināt pārgrozījumu un papi'dinājumu likumā par dar-
biem un piegādēm valsts vajadzībām izskatīšanas termiņu par
1 mēnesi.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret termiņa pagarināšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par tā pagarināšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par budžeta kommisijas
priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 32 balsis, at-
turējies 1. Šis priekšlikums noraidīts.

Tālāk — otrs budžeta kontmisijlas priekšli-
kums —?

pagarināt likuma par obligātorisko skolu skolotāju algo-
šanu izskatīšanas termiņu par divām nedēļām.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos. kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Arī' nav. Šis priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts.

Deputāti G. Reinhards, V. Rubulis, A. Briedis,
J. Annuss u.'c. liek priekšā Saeimai pieņemt lē-
mumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj atsvabināt budžeta kommisiju no pag.

gada 29. oktobra p'ēnārsēdē viņai un sociālās likumdošanas
kommisijai nodotā likumprojekta «pārgrozijumu un papildinā-
jumu) noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos» caurskatīšanas, atstājot
šī likumprojekta caurskatīšanu vienīgi sociā'ās likumdoša- .
nas kommisijai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī priekš-
likuma neviens nevēlas? Deputātu Reinharda, Ru-
buļa u. c. iesniegtais priekšlikums nāk nobalsošanā.
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 deputātu Reinharda, Rubuļa u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 7 balsis, attu-
rējušies 25. Priekšlikums pieņemts.

Deputāti J. Zlaugotnis-Cukurs, O. Jankus, E.
Miezis un L. Jeršovs iesnieguši jautājumu iekšlietu
ministrim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekoaošu jautājumu iekšlietu
ministrim:

Uz kāda likumīga pamata un kādos nolūkos iekš'ietu mi-
nistris licis saviem ierēdņiem 28. februārī paņemt no spiestu-
ves «Latvju kultūras» vēl pusdrukātus žurnāla «Darba Vie-
tas» Nr. 13_ eksemplārus?»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): !lr jau parasta lieta, ka līdz ar to, ka
valstī nobriest kāds moments, par kuru sevišķi
jāuzstājas strādniecībai, mēģinot radīt pretspiedienu
buržuāzijai, lai tā ar strādniecību neiizrēķinātos tā,
kā tagad paradusi, iekšlietu .ministris gādā, lai
strādniecības balss presē, savās organizācijās u.
t. t. nevarētu pietiekoši izpausties, lai varētu no-
slāpēt strādniecības domu un balsi. Arī šoreiz, kad
Latvijā un arī pārējās kapitālistiskās valstīs ir sa-
spīlēts stāvoklis bezdarba jautājumā, kad kapitā-
listiskās valstis ir piemeklējušas rūpniecības krizes,
kad bezdarbs ar katru dienu pieaug, kad strādnie-k
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kus atlaiž bariem, kad bezdarbnieku armija kapitā-
listiskas valstīs pieaugusi līdz 20.000.000, pie kam
jāsaka, ka jau ta rūpniecības iestādes nenodarbina
strādniekus pilnu nedēļu, kad_ stāvoklis Latvijā un
pārējais valstīs ir stipri saspīlēts, kad revolucionārā
strādniecība ir uzsākusi kampaņu par to, lai stā-
voklis nenoietu tik tālu, ka strādniekiem nebūtu
vairs iespējams eksistēt, kad arī Latvijā strādnie-
cībai

^
nepieciešami gādāt, lai _šinīs dienās, t. i, 6.

imarta_ ta izietu uz ielas kopā ar bezdarbniekiem,
noturētu sapulces un rīkotu demonstrācijas, kad
šo jautajumu_ sak kustināt, tad līdz «ar to paceļas
doma, ka strādnieku organizācijas, strādnieku presi
vispār vajadzētu apspiest. Šodien pat vēl mēs la-
sām «Latvī», kas atreferē kommūnistiskās organi-
zācijas_ lēmumu, ka 6. martā vajagot notikt de-
monstrācijām; beigās piemetināts, ka attiecīgās ie-
stādes katrā ziņā gādāšot par to, lai šīs demonstrā-
cijas nevarētu izpausties tik plaši, kā tas nepiecie-
šams. Jau no šīs dienas «Latvja» atreferējuma
var spriest, ka patiešām tiks sperti, visi soļi, lai
strādniecība 6. martā nevarētu iziet uz ielas, lai tā
6. martā nevarētu noturēt sapulces un nekādā gadī-
jumā izpaust savu nemieru.

Kad šodien vajadzēja iznākt «Darba Vietas»
13. numuram, kas nav veltīts tieši šai kampaņai, bet
kur minēts tikai, ka 6. martā vajaga iziet uz ielas,
ka 6. martā vajaga sarīkot sapulces, kad šim nu-
muram bija jāiznāk no tipogrāfijas, tas, lai gan vēl
nebija pilnā mērā apdrukāts, dažas stundas atpakaļ
tika konfiscēts. Šeit iekšlietu ministra kungs nav
rēķinājies ar to, vai šim preses izdevumam ir no-
ziedzīgs saturs, vai nav. Ja tagad tas gatavojas
iznākt, viiņi paredz, ka tur kaut kam jābūt, un šis
numurs tiek konfiscēts, neatkarīgi no tā, kas tur
iekšā.

Man,šodien gribas, lai deputātu kungi dzirdētu,
kas šinī «Darba Vietas» 13. numurā drukāts, lai
jūs varētu spriest, par ko tiek konfiscēta mūsu
prese, par ko iekšlietu ministris lieto represijas pret
strādniekiem. Tad jūs varēsit pārliecināties, kā
rīkojas jūsu iekšlietuministra kungs.

Es nenolasīšu visus tos rakstus, kuriem, var-
būt, nav tik liela sakara ar 6. «martu, bet tikai da-
žus rakstus, kurus varētu uzskatīt par tādiem, kuru
dēļ konfiskācija būtu varējusi notikt. Varbūt pār
Saeimas sēžu atreferējumiemi un citiem ziņojumiem
«Darba Vietā» šī konfiskācija nevarēja notikt, bet
gan tā būtu varējusi notikt par tādiem rakstiem,
kuriem ir zināms sakars ar 6. martu.

Starp šiem rakstiem ir kāds, kurā minēts 6.
marts. Tas skan tā:

«6. marts — cīņas diena pret bezdarbu. Soc-
dēmu apdziedātājam pēckara kapitālisma «bezgalīga-
jam» uzplaukumam ir pienācis gals. Viens pec otra
stiprāki krizes grūdieni tricina Eiropas un Ameri-
kas kapitālisma stabilitāti. Racionalizētais kapitā-
listiskais ražošanas aparāts izmet aiz fabriku vār-
tiem arvienu milzīgākas bezdarbnieku masasi. 20
miljonu bezdarbnieku uz kapitālistiskās zemes lodes
daļas! Neskaitāmi rūpniecības uzņēmumi ar mil-
joniem strādnieku strādā tika[ 3—4 dienas nedēļa.
Nepārredzamas ļaužu masas pārņem nepārejošs, no-
spiedošs posts.

Revolucionārais proletariāts visās zemes stā-
jies pie masu mobilizācijas pret kapitālismu un
viņa radītām krizes un bezdarba šausmām:. Bez-
darba fronte šodien ir kļuvusi par proletariāta gal-
veno starptautisko cīņas fronti._ Strādnieku cīņas
organizācijas dara visu, lai panāktu strādājošas _un
bezdarba strādniecības daju_ apvienošanos kopēja
frontē un ieviļņotu visplašākās masas uz aktivitāti
un cīņu.

6. martā visā Eiropā un citās pasaules daļās
plašas strādnieku un bezdarbnieku kopīgas uzstā-
šanās, demonstrācijas, sapulces, prasību uzstādī-
šana. 6. marta lozungi: pret bezdarbu, racionali-
zāciju, masu 'atlaišanām; par 7 stundu darba dienu,
bezdarba pabalsta palielināšanu, algu paaugstinā-
šanu u. c. 6. martā revolucionārais proletariāts
mobilizēs masas nevien ap šīm daļējām prasībām,
bet arī ap polītiskās cīņas lozungiem, kas rada re-
volucionāru atrisinājumu kā vienīgo izeju no ka-
pitālisma mocībām.

Buržuāzija un sociālfašisti savā prese jau ner-
vozē un sāk kliegt par Maskavu, gatavodamies uz
strādnieku apspiešanu. Nebūtu nekāds brīnums, ja
tie izsludinātu 6. martā — tāpat kā 1.- augusta —
«kommūnistu puču», lai pēc tam nākoša nta varētu
priecāties, ka «pučs» neizdevies un «komimūnisti
cietuši pilnīgu neveiksmi». _ Arī Latvijā polītpār-
valde caur Benjamiņa sensāciju lapu jau sākusi tai-
sīt «štimmungu». Tiek sagatavota zeme kreiso
arodbiedrību sapulču noliegumiem 6. marta diena,
jo no turienes sākšoties demonstrācijas.

Latvijas strādniecības stāvoklis nav vieglāks
kā citās kapitālistiskās/ zemēs. Krize, , rūpniecības
sastingums. Ap 20.000 bezdarbnieku uz nepilniem
2 miljoniem iedzīvotāju nozīme ļoti plašu slānu trū-
kumu un posta dzīvi. Atlaišanas rūpniecība pēdē-
jos mēnešos notiek sevišķi strauji. _Scdemu Višņas
un fašistiskie Rubuļii vienojušies tāpat ka kapitā-
lisma paraugzemēs ievest saīsinātu darba nedēļu.
S.-d. aicina Latvijas kapitālistus racionajizet rūp-
niecību un tā pavairot izsūkšanu. Strādniecības
oiikonomiskals stāvoklis ir nožēlojams un -kļūst jo
dienas kritiskāks.

Tāpēc Latvijas strādniecībai ir uz dienas kar-
tības tie paši starptautiskie strādnieku cīņas jautā-
jumi un lozungi. Tāpēc 6. marts ir arī Latvijas
strādniecības cīņas diena.»

Šīs ir tās vienīgās vietas, kur ir runa par
6. martu. Kā redzat, šeit nav nekāda uzaicinājuma,
nav tāda satura, par ko_ tiešam varētu šo laikrak-
stu konfiscēt. Un tomēr šodien šis numurs tika
izņemts no tipogrāfijas un aiznests uz politisko pār-
valdi, kaut gan tas vēl nebija ne lāga nodrukāts,
bija tikai pusgatavs.

Varbūt varētu teikt, ka vislabāk par to var
spriest no ievadrakstiem, jo (tie ir tie, kas laikrakstu,
tā sakot, nostāda attiecīgā politiska novirziena,
kas piedod laikrakstam! vadošo ideju. Tadeļ es
būšu spiests nolasīt arī ievadrakstu, kur tiešam ne-
kas nav minēts par 6. martu, kur nav_ atrodams
nekāds noziedzīgs saturs, lai jus pašivarētu spriest,
ka Iekšlietu ministrijai, kura šo numuru konfiscē-
jusi, nebija nekāda pamata to darīt, atņemt šo nu-
muru un nodot politiskai pārvaldei. Šis ievada
raksts skan tā:

«Korrupcija un sociāldemokrāti. — Strādnieku
un zemnieku frakcijas viedoklis korrupcijas jautāju-
mos, kas tika izteikts debates par «Lata» un «Uni-
ona bankas» lietām Saeimā, stipri kritis uz nerviem
bijušiem un nākamiem kreisās valdībasjmiinistriem
un banku direktoriem. Saeima un vel ilg[ pec
tam «Sociāldemokrātā» sociālistiskie banku viri —
«neaptraipītais» Bastjānis un «kreisais opozicionārs»
dakteris Menderis, kā arī pats centrālkomitejas
priekšsēdētājs Rudevics taisnojas un nevar atžilbt
no šī politiskā pārsteiguma. Kā nu ne! Viņi, iz-
gādās, bijuši iedomājušies, ka tajos brīžos, kad tie
«cīnās korrupcijas frontē», strādniecības revoluci-
onārai kritikai jāievēro attiecībā pret .viņiem zi-
nāms politisks «taupāms laiks». Korrupcijas «at-
klāšanas» un «apkarošana» taču esot viņu godīgās
partijas neapstrīdams monopols no Latvijas laika
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gala — kā nu var mest enu uz šo patentēto godī-
gumu un to apšaubīt?

Kā tad aizvainotie s.-d. financisti un politiķipec
šī sašutuma un pārsteiguma dabīgas izsacīšanas tai-
snojas un mēģina saglābt savas sašķobītas morā-
liskās pozīcijas korrupcijas fronte? — Te jāsaka
jau iepriekš, ka tas, ka viņi to dara, tikai vel kaīlak
un neglābjamāk atmasko s.-d. principiālo kapitā-
listisko stāvokli un buržujiski-valstiskas funkcijas,
pie tam ne mazākā mēra neatspēkojot konkrētos
apvainojumus.

Pirmais darbs, pie ka Saeima ķeras eksmini-
stris Bastjānis un kam lielāko tiesu no savas ar-
gumentācijas ziedo «Sociāldemokrāta» pret —Jankus
artiķeļi, ir — kapitālistiskās iekārtas aizstāvēšana.
«Neaiztieciet kapitālistiskās iekārtas pamatus!» —
vienā mutē sauc s.-d. ministri un direktori un svie-
driem vaigā ņemas pierādīt, ka korrupcija neesot
sabiedriski saistīta ar kapitālismu. Padomju sa-
vienībā arī notiekot korrupcilja. Slēdziens: ta
tad kapitālisma saimnieciski-polītlska sistēma ka
tāda nav vainīga. Lai dzīvo kapitālistiskas sabie-
drības pamati! Patiesības labā gan jāatvēsina kai-
slīgie kapitālisma advokāti Bastjaņi-Rudevici: Pa-
domju savienībā korrupcijas kā sistemātiskas valsts
kases iztukšošanas privātu kapitālistu kabatas, ko
atbalsta, sedz un uz kā dibinās valsts vara — nav
un nevar būt. Ja ir atsevišķas ļaunprātības un iz-
šķērdības padomju iestādes un uzņemumos.tad pro-
letāriskā valsts vara tās vajā ar visstingrakiem lī-
dzekļiem, pat nāves sodiem. Šie gadījumi SPRS
saimniecībā nekādā ziņā neder pierādījumiem par
labu kapitālismam, jo tie nav saistīti ar sociālistisko
iekārtu, bet gan ar tām _kapitalisma pamatu atlie-
kām, kas tik mīļas socdēmiem. Daža__ izšķērdē-
tāji un kaltētāji Padomju savienība sastādās no bur-
žujiskām paliekām, kontrrevolūcionariem spētiem
un ierēdņiem, to starpā ļoti bieži sociāldemokrātiem,
kas krievu ēmigrantiskās kontrrevolūcijas un Va-
kareiropas baņķieru uzdevumā ielien padomju apa-
rātā un pat kommūnistu partijā, lai no iekšienes
grautu sociālistisko -celtniecību un iekārtu. Tapec
nemākulīgs fokuss ir pūlēties ar šo kontrrevoluci-
onāro kaltētāju — pašu socdēmu idejisko sabie-
droto — darbību, ka korrupcija notiek arī sociāli-
stiskā valstī un tāpēc viņas cēloņi nav meklējamu
kapitālismā.

Labi saprazdama, cik šķidrs ir _šis kapitālisma
«vainu mīkstinošais apstāklis», socdemi mēģina sa-
vai mīlestībai pret kapitālisma pamatiem pavest
vēl citādu «teorētisku» bāzi. «Sociāldemokrāta»
Nr. 43 ievadrakstā kāds anonīms «teorētiķis», pec
visām stila zīmēm spriežot — Rudevics, uzstāda
tēzi: «Arī šķiru cīņa, no kuras korrupcijas apka-
rošana ir viena sastāvdaļa, notiek uz kapitālisti-
skās iekārtas pamatiem, ir kapitālistiskas iekārtas
sastāvdaļa.» — Revolucionārā marksisma teorija
gan tā nedomā. Tā ir jūsu pašcepta «teorijīņa»
iekšējam brāķim — sociāldemokrātu partijas opor-
tūnistiski-kapitālistiskās politikas attaisnošanai.Pro-
letariāta šķiru cīņa, mīļo rakstītāj, nevis «notiek
uz kapitālistiskās iekārtas pamatiem», bet_ ir tieši
vērsta pret šiem pamatiem, tos grauj, dragā — līdz
tie tiek pilnīgi iznīcināti (kā Padomju savienība!).
Uz kapitālisma pamatiem cīnās tikai Cielēmi, Bast-
jāni un Rudevicii — dēļ buržuāzijas 'ministru port-
feļiem un banku direktoru vietām. Revolucionāra
šķiru cīņa nav arī kapitālistiskās iekārtas «sastāv-
daļa», bet šīs iekārtas pretstats vēsturiski-sabie-
driskāsl dialektikas procesā, pretspēks, kas rok
kapu šai iekārtai. Kapitālistiskās iekārtas «sastāv-
daļa» ir tikai buržuāzijas uzpirktie sociāldemokrāti-
jas jeb, laikmetīgāki — sotiālfašisma augšgali, kas

cieši ieauguši iekšā_ šīs iekārtas politiskā, saimnie-
ciskā un ideoloģiska aparāta un kuru caur un cauri
buržujizētās smadzenes viss tapec tēlojas kā kapi-
tālisma sastāvdaļa.

Nākošā «tēze» ir, ka «cīnoties pret kapitāli-
stisko iekārtu, reizē jācīnās ari pret katru viņas at-
sevišķu ļaunumu»; socdemi cīnoties pret kapitālisti-
sko iekārtu (!?) un ari pret viņas atsevišķām ne-
būšanām, šinī gadījumā pret korrupciju. Kā tad
sastāv ar šo «cīņu» pret kapitālistisko iekārtu»?
Te nu ļoti viegli socdēimus pieķert pie meliem. Kas
kopā ar zemnieku savienību, berģistiem un baro-
niem nodibināja Latvijā kapitālistisko valsti?_ So-
ciāldemokrāti. Kas visus šos gadus sadarbojas ar
buržuāziju valdībās, koalīcijās un ārpus tam, «val-
stiski» rūpējoties par kapitālistiskas valsts intere-
sēm un pastāvēšanu? Sociāldemokrāti. Kas sarga
kapitālisma pamatus pret revolūcionajo strādnieku
kustību, gan ievedot progresīvo mērdēšanas re-
žīmu un lauku kara tiesas, gan nododot proletariāta
saimnieciskās un politiskas uzstāšanas un saskaņoti
strādājot kontaktā ar fašistisko policiju? Tie paši
sociāldemokrāti. __ Ne cīņa pret kapitālismu, bet viņa
viskonsekventākā aizstāvēšana ir bijis un bus_ so-
ciāldemokrātu partijas politikas saturs. Sociālde-
mokrāti pēc savas būtības un politikas ir principiāli
kapitālisma partija.

Bet varbūt tiešām sociāldemokrāti ir cīnīju-
šies un cīnās pret kapitālisma daļējām parādībām?
Nē, tas nav piedzīvots. Parcik pašu strādnieku
masu aktivitāte un revolucionārās strādniecības ie-
spaids nav varējis to aizkavēt, sociāldemokrātu lī-
deri vienmēr ir vienojušies un izlīguši ar kapitāli-
stiem un fašistiem uz strādnieku saimniecisko in-
terešu un politisko tiesību rēķina. Saimniecisko
cīņu, streiku, demonstrāciju un politisku akciju tieša
nodevība, vienošanās ar buržuāziju par reakcionā-
riem likumiem un strādnieku vajāšanām, cenšanās
piesaistīt strādniekumasas ar savu presi un aģitāciju
kapitālismam un karam pret Sociālistisko padomju
savienību — tāda ir sociāldemokrātu ikdienas
«šķiru cīņa». Objektīvi tā ir kapitālisma aģentu
cīņa zem strādnieku vadoņu maskas pret strād-
nieku šķiru, viņas interesēm_ un revolucionāro,
vēsturisko uzdevumu. Sociāldemokrātijas politiska
funkcija kapitālistiskā valstī ir — būt viņai par
aizsarga dambi, kas novada masu aktivitāti kapi-
tālismam nekaitīgas šķietamas «šķiru cīņas» gult-
nē. Kapitālisti ļauj soodemiem plātīties ar «dikti
revolucionāru» frazeoloģiju, tikai pa retam un tad
arī lai strādnieki tiem vairāk ticētu, tos norājot (ka
Rudevicu pēc «dumpja») par pārmērībām. Bur-
.žuazija ir ieinteresēta, la.i_ sociāldemokrāti noturētu
aiz sevīm masas, un lai tās neaizietu pie koimmuni-
stiem, — tāpēc tā socdēimuts atbalsta ar visu valsts
aparātu (nauda siseņiem, tautas namiem, policijas
ātrā palīdzība u. t. t.). Buržuāzija zin, ka s.-d.
praktiski vienmēr ir valstiski un stāv uz kapitāli-
stiskiem pamatiem, glābjot riskantos momentos ka-
pitālistu šķiru un valsti no saimnieciskiem un poli-
tiskiem satricinājumiem, sākot ar streiku fabrika un
beidzot ar revolūciju.
i Arī «korrupcijas frontē» socdēmiem ir šīs pa-
šas kapitālistiskās valsts sargāšanas funkcijas, ko
sociāldemokrāti savā ministeriabla valoda sauc:
'glābt valsti no saimnieciskās dzīves satricināju-
miem. Un buržuāzija arī te neliek šķēršļus «go-
dīgajiem» sociāldemokrātiem, ja viņa saimniekojot
pati tik tālu sakompromitējusies ar saviem spe-
kulatīviem veikaliem', ka vajadzīgs, lai nomierinātu
sabiedrības prātus, pārmainīt valdības dekorācijas.
Šādos momentos 'buržuāzijas sablamierētās gru-
pas palaiž ministru krēslos Bastjāņus un Cielē-
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nus, _lai tie glābj valsti no saimnieciskiem sa-
tricinājumiem un, protams., arī no masu ne-
miera. Kad _ valsts un valstiskie veikali glābti
—' tad _ rozā mori var atkal iet «opozitiijā»
un šinī stāvoklī līdzēt kapitālistiem savaldīt
masas. Šādu notikumu gaitu mums jau bija
izdevība novērot 1927. gada kreisās valdības dar-
bībā. Socdemi iejūdzās buržuāzijas valdības ilksīs
un izvilka valsts vezumu uz līdzenāka ceļa.. Arī
toreiz sociāldemokrāti gāja valdībā ar ģenerāllo-
zungu: «Nost korrupciju!» —, bet savā ministroša-
nas laikā patiesībā -glāba korrupciju, glāba no ban-
krota un galīgas izputēšanas korruptos zemnieku
savienības veikalus, pagarinot tiem maksājumus
un visādi tos saudzējot. Te bij arī zināma politiska
korrupcija no sociāldemokrātu puses — ar pretim-
nākšanu zemnieku savienībai remdināt viņas opo-
zīciju. Kad sociāldemokrāti bija nostabilizējuši kā
saimnieciskos apstākļus, tā šaubīgās bodītes, tad
vēlēšanu priekšvakarā atkāpās, jo šinī situācijā
tiem, pēc Bīlmaņa populārā izteiciena, «labā val-
dība bij izdevīgāka».

Tagad atkal dzird arvienu biežāk atkārtojam
Bastjāni un viņa aplaizītājus «Sociāldemokrātā», ka
saimnieciskie un politiskie apstākļi līdzinoties 1926.
gada beigām, kad sociāldemokrāti «glāba valsti»,
sastādot kreiso valdību. Kas tad nu noticis? Nu
buržuāzija unviņas saimnieciski un polītiski _ va-
došā grupa — zemnieku savienība atkal tik liela mē-
rā sakompromltējusies, ka korrupcijas šmuces smird
visos kaktos, un, galvenais, smaka_ vairs nav ap-
slāpējama. Nu socdēmu partija jūt, ka pienācis
laiks uzņemties viņas dabīgo valstiskas glābšanas
misiju, un buržuāzija šo viņas lomu nemaz_ nedoma
apstrīdēt. Pie parlamentārās kommisijas velēšanām
Bergs, Breikšs u. e. bija pilnīgi vienprātīgi ar Cie-
lēnu un Bastjāni, ka nepieciešams nomierināt sa-
trauktos sabiedrības prātus. Bergs un citas bur-
žuju grupas, izņemot zemnieku savienību, balsoja
par sociāldemokrātu interpellāciju «Zemnieku ban-
kas» lietā. Patreizējā korrupcijas sezona sociālde-
mokrātu zibeņnovadītāju un nomierinataju funkci-
jas parādās jo skaidri. Ka _ soeia'ldeimokrati_ vadās
savā korrupcijas apkarošanā nevis no strādnieku
šķiras interesēm un motīviem, bet no kapitālistiskas
valsts «saimniecības» un «sabiedrības» interesēm, to
neslēpj paši sociāldemokrātu līderi savas motivā-
ciju runās Saeimā un avīžu rakstos. Saeima Cie-
lēns («Socdēm.» Nr. 44 atreferējums) izsacījās se-
kosi: «Sabiedrībā sakarā ar šiem bankrotiem»_ —
domāti «Lats» un «Uniona banka») — «valda liels
uztraukums. Daudz lielāks nekā tas atspoguļojas
presē. Šis uztraukums izplatās arī uz ārzemēm.
Gandarījumu sabiedriskai domai un nomierināt prā-
tus ārzemēs, varam tikai tad, ja pieradām, ka mes
steidzīgi un noteikti iejaucamies un gribamjīs parā-
dības izravēt ar visu sakni. To prasa mušu saim-
niecības intereses.» — Dakteris Menderis _ «Sociāl-
demokrāta» Nr. 43. raksta, ka nacionāla kredīta
politika dabūjusi smagu _triecienu, — tagad_ atlie-
kot «šo triecienu lokalizēt, lai tas nesatricinātu to,
kas ir saimnieciski daudz maz normāls Latvijas taut-
saimniecībā.» — Tālāk Menderis mēģina piera-
dīt, ka strādnieku šķira ieinteresēta glābt kapitā-
lismu no satricinājumiem (pec austro-murksisma
formulas: kapitālisma cūka labi jābaro, lai viņa
būtu labi trekna, kad to proletariāts nokaus!)un
beidzot atzīstas, ka s.-d. partijas galvenās rūpes
esot, «lai arī «Uniona bankas» un «Lata» Metu ap-
gaismotu, lokalizētu un pēc iespējas atrak likvi-
dētu.» —

Parlamentārā izmeklēšanas kommisijā tapec
nav nekas vairāk, kā buržuāzijas uzkrājušos kor-

rupcijas padarīšanu likvidācijas kommisija._ Dr.
Zīvs «CeronH3» raksta, ka buržuāzijas aprindas tie-

,'kot cilāta doma par sabiedriskas glābšanas komite-
jas dibināšanusakarā ar šiem bankrotiem un nosauc
to par finanču «sarkano krustu». Šī saimnieciska
«sarkanā krusta» pienākumus jau uzņēmušies soci-
āldemokrāti un parlamentārā_ kommisijā. Bastjanis-
Lorencs — šīs žēlsirdīgās māsas korrupcijas fronte
— jau uzņēmušies zemnieku savienības veikalu līķu
novākšanu no saimnieciskās dzīves lauka. Izvest
laiku pa laikam uzkrājušos mēslus, no kuriem pati
buržuāzija sāk spiest ciet degunu, un izvedinat_ ka-
pitālistiskās saimniecības gaisu — tāda ir_ sociālde-
mokrātu objektīvā valstiskā funkcija. Pārējais —
— korrupcijas cēloņu izpētīšana un novēršana —
ir bleķis un tukša komēdija. Nekādus cēloņus un
pretlīdzekļus buržujiskie un soodēmiskie banku di-
rektori parlamentārā izmeklēšanas kommisijā ne-
domā ne pētīt, ne arī izpētīs. Cēlonis, ir pats ka-
pitālisms — un to pateikt nav kapitālistu un viņu
politisko apkalpotāju interesēs. Ka redzējām, tad
sociāldemokrātu «ideologi»_taisni pieliek ārkārtīgas
pūles, lai aizsegtu pamatcēloņus^

Sociāldemokrāti
lielās, ka viņi esot korrupcijas afēru «atklājēji», bet
reizē viņi ir viscītīgākie korruptijas sabiedriska pa-
mata un šķiras rakstura «aizklājēji». Kas attiecas
uz «atklāšanām», tad sociāldemokrāti tas izdara ti-
kai tad, kad buržuāzijai tas kļūst nepieciešams, kad
korrupcijas smirdoņa nav vairs noslēpjama, kad jā-
rāda masām, ka ir taču arī kapitālistiskas iekārtas
rāmjos iespējams «cīnīties» ar koirrupciju. Pāreja
laikā sociāldemokrātu līderi mierīgi sed banku pa-
domēs un Valsts kontrolē, izsniegdami tam pašam
švindeļbodītēm valsts naudu un drukājot sava par-
tijas centrālorgaiiā šo valsts naudas zagļu perēkļu
sludinājumus un laimes vēlējumus.

Kaut gan sociāldemokrātu līderi liedzas, ka sa-
ņēmuši tikai «dažus simts latiņus», tam nav ne ma-
zākā iemesla ticēt. Viena _«godīga» politiska parti-
ja savu «nevainību» tik leti taču nepārdos. _ Nav
šaubu, ka zemnieku savienība šādā ceļa ar lielākam
summām uzpirka sociāldemokrātu «korrupcijas ap-
karotājus», kuri zīmīgā kārtā arī pec šādiem sludi-
nājumiem vienmēr uz zināmu laiku noklusa. Ta tad
iespaidu tomēr tie sludinājumi uz sociāldemokrātu
partiju ir atstājuši. «Jā, bet mēs taču tagad rak-
stām par «Latu» un «Uniona banku» katru dienu»,
— teiks socdēmu redaktori. Uz to_ viegli atbildēt:
sociāldemokrāti sāka kliegt tikai pedeja- brīdī, tad,
kad zemnieku savienības «smirdošas bumbas» jau
bija eksplodējušas un kad «atklāšanas» godu va-
rēja socdēmiem atņemt kaut vai Benjamiņš, kas
tagad dēla dēļ ragos ar zemnieku savienību. Šinī
'situācijā, protams, socdēmiem bija- jāatklāj un jā-
kliedz, jo tagad jautājums negrozījās vairs ap pre-
ces fonda papildināšanu vien, bet plašāka masšta-
,bā: ap «valsts glābšanu» un konkurrence_ s ciņu par
"stipri problemātiskiem portfeļiem. Problemātiskiem
,'tāpēc, ka pie tagadējā politiskā stāvokļa buržuāzi-
ja, laikam, tiks lētāki cauri: neiecels nemaz...»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Zlau-
gotni, ja Jūs patiešām domājat, ka_ šim rakstam ir

.sakars ar konfiskāciju, tad būtu Jūs nolasījuši tas
nozīmīgākās vietas, jo man tiešām šķiet, ka no-
lasīt visu rakstu nav vērts.

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Lieta _ir šāda.
Politiskā pārvalde mums šo numuru atņēma, un
mēs nevaram saprast, kāpēc tas darīts, kādi tur
bijuši iemesli. Ja jūs šeit esat kaut cik juristi un

- vsapratīgi darbinieki, un ja jus kaut cik saprotat par
ļpresi, tad jums būtu jāzina,par ko šis numurs kon-
fiscēts. Te tomēr ir aizskarta viena politiska par-
tija, viena korrupcijas lieta, par kuru pašreiz ir ļo-
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ti liela interese. Tādēļ man jālasa tie raksti, ku-
riem ir zināms sakars un kurus varētu uzskatīt...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es esmu
ar Jums pilnīgi vienis pratis, tikai, lūdzu nenolasīt
veselus rakstus, bet gan tos citēt.

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Es jau arī ci-
tēju šos rakstus, tikai man iznāk plašāk par šo lie-
tu runāt, jo es nevaru saprast, kura teikuma ir tas
noziedzīgais jēdziens. Tādēļ man šeit jānolasa viss
raksts.

Bez tam es gribētu nolasīt vēl dažus sīkākus
rakstus, lai tie deputāti, kas nezin, par ko Laimi-
ņa kungs konfiscē mūsu žurnālus, to saprastu, lai
arī pats Laimiņa kungs kaut cik ieskatītos šinīs
rakstos un nekonfiscētu tos tādēļ vien, ka kā
jau ievadā teicu, tagad pienācis laiks ķert ciet visu
ko, ķert ciet kreisās strādniecības drukas izdevu-
mus, nepārbaudot rakstu būtību. Tadeļ man, cie-
nījamie deputātu kungi, jāsaista jūsu uzmanība il-
gāk, lai jūs turpmāk šai reakcionārai kliķei, kas
pašreiz valda, liktu paskatīties, palasīt un tikai tad
reaģēt ar konfiscēšanu. (Troksnis.) —

«... Bastjāni un Cielēnu par ministriem, un
tiem nāksies apmierināties ar parlamentāriskās
kommisijas locekļu godu. Nevar būt šaubu, ka
arī šajos posteņos tie darīs visu, lai attaisnotu bur-
žuāzijas cerības, nomazgātu no kapitālistiskas
valsts kārtējo korrupcijas blamāžu, nomierinātu
prātus iekš- un ārzemēs un notīrītu vietu jauniem
buržuāzijas veikaliem un jaunām korrupcijām.

Ka buržuāzijas veikali, bankas, akciju sabie-
drības un citi pasākumi kļūst «normālāki», «solīdā-
ki» u. t. t., nav ticams. «Revolucionārais mark-
sists dakteris Menderis un monarchistisko speku-
lantu teorētiķis dakteris Zīvs ar visu savu dakte-
risko gudrību grib iegalvot, ka «Lats» un «Uniona
banka» esot pārdzīvota saimnieciskās «iromanti-
kas» laikmeta «grūnderisma» pārmērības. Tie ir
nieki. Korrupcija pastāvēs, kamēr vien pastāvēs
kapitālistiskā valsts, kamēr šīs valsts nodokļu un
muitu taustekli izsūks no darba ļaudīm viņu svie-
drus un sakrās zelta veidā valsts kase, no kurie-
nes to piesavinās kapitālisti caur savām saimnie-
ciski politiskām organizācijām. Katrai kapitālisti-
skās valdības dibināšanai kūmās stāv korrupcija.
Arī «kreisajai» valdībai. Korrupciju neizskaudīs
arī sociāikapiiālisii — Bastjāni, Celmi, Bllmaņi, ku-
rus un kuru partiju buržuāzija uzpērk ar vietām
valsts finanču aparātā, bankās, Valsts kontrole un
pa laikam pat valdībā!

Cīņa ar korrupciju jāved, saistot_ to cieši ar
triecienu pret pašiem pamatiem. Jāatsedz ma-
sām šie korrupcijas kapitālistiskie pamati un vi-
ņu stiprākais stūrakmens sociāldemokrātija. Soc-
dēmiskā korrupcijas indeves appūšļošana kapitā-
lismam nav bīstama. —* Gluži otrādi: tā grib radīt
uzticamības atmosfairu kapitālistiskai iekārtai un
«demokrātiskām» metodēm, novēršot masu prātus
no revolucionāras cīņas līdzekļiem. Bet reāla ize-
ja ir tikai revolucionārā šķiru cīņā uz visas šķiru
interešu frontes.» —

Varbūt šeit saskatāms tas noziedzītgais tei-
kums,, par ko kreisais spārns atsaucās ar savām
balsīm; laikam te ir tā vainīgā vieta. —

«Mēs padarot neskaidru fronti starp strādnie-
cību un buržuāziju, uzstādamies pret socdēmiu līde-
riem. Taisni pretēji! Nekad šķiru frontes līnija
korrupcijas jautājumā nav bijusi tik skaidra: no
vienas puses buržuāzija un socdēmu līderu kopējā
kapitālistiskā korrupcijas purvā, no otras — vis-
plašākās darba ļaužu masas ar revolucionāro strād-
niecību avangardā, ko izsūc un apspiež kapitā-

listu un sociāldemokrātu vara. Polītiski sabiedri-
skā aina ir ļoti skaidra: šķira pret šķiru. Un kon-
sekvences: darba ļaužu masu vēl enerģiskāka cīņa
par strādnieku-zemnieku valdību — vienīgo izeju
kā no «normālās», tā korruptīvās kapitālistiskās iz-
sūkšanas.» —

Redziet , te laikam ir tas punkts, no kura va-
rētu spriest, ka te izteiktas domas pret tagadējo
kapitālistisko iekārtu. (A. Veckalna starpsauciens.)
Taisni tādēļ, Veckalna kungs, ka te izteiktas do-
mas pret sociāldemokrātiem, taisni tādēļ, es gri-
bētu teikt, daudzreiz notiek preses konfiskācijas.
Ne vienu reizi vien mums ir gadījies piedzīvot, ka
savstarpēju apfcarošanos un kritiku, kas strādnie-
cībai nepieciešamas, uzskata par šķiru naida kul-
tivēšanu un kā tādu uzskata par pamatu daudzām
konfiskācijām. Varbūt mēs piedzīvosim, ka Lai-
miņa kungs un citi viņam 'līdzīgi kungi, kas nāk no
polītiskās pārvaldes, pateiks, ka tā ir šķiru naida
kultivēšana, ka tas nedrīkst notikt un ka tāpēc no-
tiek šīs konfiskācijas. — Bet varbūt arī šis ob-
jekts, kur ir runa par sociāldemokrātiju, nevarētu
būt bijis par pamatu konfiscēšanai. —

Tad te ir vēl viens mazāks rakstiņš, kur ir
runa par kapitālistiskām valstīm, par bezdarbu vi-
sās kapitālistiskās valstīs. No tā, varbūt, varētu
spriest, kas par lietu. Te ir viens, rakstiņš ar virs-
rakstu «Bezdarbs kapitālistiskās valstīs pirms ka-
ra un tagad.» —

«Salīdzinot tagadējo bezdarbuar priekškara stā-
vokli, sevišķi uzkrītoša ir lielā starpība bezdarbnieku
skaita ziņā, kā arī bezdarba raksturs. Pirmskara
laikā bezdarbnieku skaitu rēķināja dažos šimts-
tūkstošos; sevišķos krizes laikos tas sasniedza ti-
kai miljonu. Tagad bezdarbnieku skaits sniedzas
desmitos miljonos.

Vācijā laikā no 1907.—1913. g. bezdarbnieku
starp arodbiedrībās organizētiem biedriem bija
31%. Pie tam nav jāaizmirst, ka laikā no 1907.—
1908. g. bija krizes laiks. Ja ņemam to pašu pe-
riodu pēc kara, 1923.—1929. g., tad bezdarbnieku
procents starp arodorganizāciju biedriem bija seko-
jošais:» —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Zlaugotni, Jūs taču nedomājat, ka rakstiņš, ko Jūs
nupat nolasāt, varētu būt par iemeslu žurnāla kon-
fiscēšanai. Es vēlreiz lūdzu Jūs citēt tās vietas,
kuras Jūs atzīstat par tādām, kas varētu būt par
iemeslu žurnāla konfiscēšanai.

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Es jau teicu,
ka es nelasīšu tos rakstus, ar kuriem varētu velti
laiku tērēt, jo tie jau vairākkārt ir dzirdēti. Bet
man jāaizrāda uz tiem rakstiem, kas nav pārrunāti
un par kuriem mēs nevaram zināt, kas īsti ir tas,
kā dēļ vajadzēja šo žurnālu konfiscēt. Es gribētu,
lai Laimiņa kungs nāktu manā_ vietā un pateiktu,
kurā vietā ir tā vaina. Es varētu atteikties no vi-
sa raksta nolasīšanas, ja es būtu skaidrībā par to,
kur ir tā vaina. Bet kamēr man tās skaidrības nav,
man jānolasa viss raksts. Vai man tā skaidrība
būs nākošu reizi pēc ministra atbildes, arī grūti
teikt. Tāpēc es gribu nolasīt, lai Saeima būtu
skaidrībā, ko Laimiņa kungs konfiscē, ko viņš at-
zīst par konfiscējamu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Zlaugot-
ni, es jūs lūdzu citēt tikai tās žurnāla vietas, par
kurām Jūs domājat, ka tās bijušas par iemeslu iz-
devuma .konfiscēšanai; visa žurnāla nolasīšana šeit
nav vajadzīga.

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Es jau arī
visu nelasīšu. ,Šis rakstiņš nav garš, un tā kā te ir
runa par skaitļiem, tad zināmā mērā te vatr būt
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aizdomas, ka varbūt šo skaitļu nepareizā nodru-
kāšana ir ta kļūda, varbūt ka to ir uzskatījuši par
kādu faktu sagrozīšanu, lai gan, pēc manām do-
mam:, te neka tamlīdzīga nav.

«... 1923. g. — 28.2%. 1924. g, — 8,1%;
1925. g. — 19,4%; 1926. g. — 16,7%; 1927. g. —
12,9%; 1928. g, — 16,7%; 1929. g. — 20,3%; vi-
dējais caurmērs par 7 gadiem iznāk 17,5%. Šie
skaitļi ir 5 līdz 6 reiz lielāki par priekškara skait-
ļiem.

Anglijā laikā no 1904. — 1913. g. bezdarbnieku
caurmēra skaits starp arodorganizāciju biedriem ir
4,7%, pie tāmi no 1907. — 1928. g. bija krizes laiks,
kad šis procents sasniedza 7,8.

Tagad_ par laiku no 1922. — 1930. g. katra šī
gada beigās bija vidējais 12 2%. Krizes laikā no
1920. — 1921.'g. bezdarbnieku procents pārsniedza
20. Anglijā bezdarbnieku skaits tagad, salīdzinot ar
priekškara laiku, ir divi līdz trīs reizes lielāks.

Otrā raksturīgā parādība ir bezdarba chroni-
skais raksturs. Priekš kara bezdarbam bija atse-
višķa laikmeta raksturs; tikai tad bija manāms
bezdarbs, kad bija rūpniecības krize.

Pēckara laikā visās kapitālistiskās valstīs, se-
višķi tanīs, kur pastāvēja plaša rūpniecība, kā Vā-
cijā, Anglijā, Polijā, Austrijā un arī Amerikā, bez-
darbam iir pastāvīgs raksturs.

Kroni šim smagam stāvoklim uzliek Anglija,
kur no 1920.—1921. g. krizes laikiem bezdarbnie-
ku skaits ne reizi nenoslīd izem 1 miljona, pat la-
bos tirgus un rūpniecības konjunktūras laikos. To
pašu var teikt par Vāciju, kur pēc kara bezdarb-
nieku skaits, sniedzas miljonos, kā arī Amerikā
strādnieku rezerves armija pat labos saimniecības
konjunktūras gados, pēc pašu buržuāzijas oikono-
mistu aprēķina, pastāv uz divi miljoniem.

Trešā raksturīgā parādība pēckara bezdar-
bam ir bezdarbnieku sastāvs. Pirms kara bez-
darbā atradās galvenam kārtām nekvalificētie strād-
nieki, tagad, kā rāda darba biržu statistika, bez-
darbniekos ir ļoti daudz augsti kvalificētu strād-
nieku. To raksturo arī tas, ka ļoti liels procents
bezdarbnieku ir starp arodbiedrību biedriem,

Sakarā ar to jāaizrāda vēl uz vienu raksturīgu
parādību, t. i., ka bezdarbs tiek uzskatīts par nor-
mālu parādību. Izņemot tikai ļoti mazu saujiņu
speciālistu pārvaldes aparāta darbinieku, meistaru'
un darba uzraugu, neviens strādnieks kapitālistiskā
valstī nav nodrošināts pret atlaišanu no darba.

Maldīgi ir domāt, ka bezdarbnieki būtu atse-
višķa grupa, un pārējiem strādniekiem gar šo lie-
lo postu nav nekādas daļas. Bezdarba jautājums
ir visu algoto darbinieku jautājums un ļoti nopietns
jautājums., tamdēļ tam- jāpiegriež arī visnopietnākā
vērība.» —

Redziet, kungi, šeit ir rakstiņš,_ kuram tiešam
ir zināms sakars ar 6. martu; varbūt te arī patie-

'šām ir iemesls, kāpēc konfiskācija notikusi. Bet
nav jāaizmirst, ka te vairāk ir runa gan par bez-
darbu kā vispārēju parādību, kur kapitālistiska ie-
kārta ir jau pārvērtusies par normālu parādību,
kurai jau chronisks raksturs. Bet vai tas raksts ir
tas īstais, vai neīstais, par to es neņemos spriest.

Mums, kam jau vairākkārt ir bijis jāuzstājas
ar jautājumiem un vairākkārt tie_ jāmotivē gan
iekšlietu ministrim, gan citiem, arī turpmāk ne-
pārtraukti būs jāuzstājas, iekams neizbeigsies šī
apspiešanas sistēma, šis terrors pret strādnieku
organizācijām tādā veida, kāda tas tagad izpaužas.
Mēs esam spiesti, varbūt, aizkavēt tos deputātus
šai namā, kas ne labprāt vēlas dzirdēt šīs parādī-
bas. Sociāldemokrāti negrib dzirdēt šīs parādī-
bas tāpēc, ka viņi paši kopa ar buržuāziju pieda-

KrSjumā Saeimas stenograflski
biroja Rlļi. Saeimas laukumi.

lās visos buržuāzijas pārvaldes aparātos un lieto
tos pašus daždažādos apspiešanas veidus. Vienal-
ga, vai tas ir saimnieciskas dabas,_ vai politiskas
dabas jautājums, sociāldemokrāti _strādā taisni pre-
tim strādnieku interesēm. To mēs redzam ļoti la-
bi jau no viņu darbības Tautas labklājības ministri-
jā, pret kuru mums jau vairākkārt bijuši jāvirza
jautājumi un pieprasījumi. Tautas labklājības mi-
nistrijā mēs sastopam visvisādus sociāldemokrā-
tus, sākot ar Nikolaju Kalniņu kā jūrisju priekšgala,
ar Liepiņu kā nodaļas vadītāju un vel daudz citu.
Viņi lieto pret strādniekiem to pašu polītiku, ko
buržuāzija 1, sagrauj slimo k*ases u. t. t. Jūs šodien
pieņēmāt lēmumu laist slimo kasu reorganizācijas
projektu Saeimas plenārsēdē, lai reiz par visam
reizēm slimo kases ierobežotu.

Gribu citēt vēl vienu sīku rakstiņu, kurā diez-
gan plaši apgaismoti provinces apstākļi un kura,
varbūt, varētu saskatīt nozieguma pazīmes. Rak-
stiņš saucas «Demonstrācija pret karu un bezdar-
bu Daugavpilī.» —

«Svētdien, 23. februārī, pilsētas centra ielās
sapulcējās 500 strādnieku, bezdarbnieku un jaunka-
reivju. Ātri sakārtojās rindās pa četriem. Gājie-
na priekšgalā radās karognesējs ar sarkanu karo-
gu. Uzsāka «Internacionāli», pēc tam «Varšavjan-
ku» . Demonstranti izkliedza- lozungjisj «Nost me-
lu kampaņu pret SPRS.», «Aizstāvēsim Padom-
ju savienību — s'trādnieku-zemnieku valsti!», «Lai
dzīvo sarkanā armija!» u. c. Pēc katra lozunga
skaļš «Urā!». Demonstrācija noritēia ar lielu sa-
jūsmu, disciplīnu un izturētību. Špiki un policisti,
kas gadījās ceļā, — pabēga vārtos. Noejot pie-
cus kvartālus, gājienam uzdūrās_ kāds kavalerijas
virsnieks zirgā. Tas izšāva 7 šāvienus. Nevienu
tomēr šis strādnieku šāvējs neievainoja. Arī de-
monstranti no viņa nesabijās,_ kā to mēļš buržuju
avīzes. Demonstrācija turpinājās joprojām un iz-
klīda tikai tad, kad no vadības tika dota attiecīga
parole. Pēc 10 minūtēm ieradās policija un jāt-
nieku patruļa ar duramiem pīķiem.. Par velu!_—
Kontrolēja dokumentus, skraidīja, jādelēja_ apkārt.

Daugavpils strādnieku masās demonstrācija iz-
sauca lielu pacilātību un simpātijas. — '

Buržuju domnieki huligāniski uzbrūk deputā-
tam Jeršovam. — Daugavpils domes 24. februāra
sēdē pie bezdarbnieku jautājuma apspriešanas ar
lielāku runu uzstājās deputāts Jeršovs dodot pie-
nācīgu atbildi Padomju savienības rējējiem. Bur-
žuju un sociāldemokrātu domnieki sacēla negantu
traci. Kad Jeršovs pateica: «Es apgalvoju, ka
viss, ko jūsu prese raksta par SPRS, ir simtpro-
centīgi meli!» — buržuji un sociāldemokrāti sacē-
lās kājās ar saucieniem: «Čekists, GPU aģents!»
un taisījās mesties virsū Jeršovam. _ Bet Jeršovs
aukstasinīgi paziņoja, ka runu turpinās. Draudošu
stāvokli ieņēma arī strādnieki un bezdarbnieki, kas
atradās publikas solos. Tas buržujus atsaldēja.
Pasludināja pārtraukumu. Pēc tam Jeršovs tur-
pināja savu runu, atkārtodams savus apgalvojumus
par pilsoņu sociāldemokrātu meliem, bet nu, kā
pair brīnumu, buržuij-socdēnīiskie huligāni bij ap-
rāvušies. Daugavpils domē patlaban izaresteta vi-
sa 8 locekļu lielā kreisās strādniecības frakcija, un
palicis viens deputāts Jeršovs. Viņam gribēja aiz-
bāzt muti ar kulaku, bet neizdevās. Lai tikai kun-
gi pamēģina —? strādnieki uz viņu huligānismu
pienācīgi atbildēs.» —

Vai šis ir tas īstais? —
Mums ir vēl dažas atzīmes, no kurām varam

spriest, ka pilsoņu un sociāldemokrātu prese ten-
denciozi apgaismo_ stāvokli Padomju savienībā, sa-
karā ar tur realizējamo agrāko revolūciju. Te man
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ir viens izvilkums par to, kāds patiesībā ir turie-
nes stāvoklis. Varbūt šinī rakstiņa ir ļaunuma pa-
zīmes. Tas skan tā: —

«Sējas) fronte Padomju savienībā. — Pārēja no
slokšņu-dušu vai viensētas iekārtas uz kollektīvam
saimniecībām! Padomju savienība šo pavasari_ ir
ārkārtīgi strauja. Desmitiem tūkstošu kvalificētu
strādnieku, arodbiedrību biedru, kommūnistu parti-
jas spēku no pilsētām trieciena grupu
veidā dodas palīgā sādžai — izvest pā-
reju uz koliektīvizāciju, izvest lauksaimnie-
cības revolūcijas pirmo lielo viļņi*. Desmitiem tūk-
stošiem traktoristu, techniķu, mechaniķu, agrono-
mu, grāmatvežu iet uzbrukumā. Lauksaimniecība
pāriet uz jaunu darba veidu — uz industrializētu
fabrikveidīgu ražošanu. Visi milzu valsts (sestda-
ļa no zemes lodes) sabiedrības prāti ir saistīti kol-
lektīvizācijas darbā. Šī milzīgā plānveidība, vare-
nā, visu sabiedrību kopojoša darba gājiens pasau-
lē ir tāds pirmais un plrrno _ reizi. Darba ir des-
miti tūkstoši, un vēl vienmēr ir par mazun bus
par maz, jo koilektīvizācijas dziņa ir ārkārtīga.

šinī darbā pavasara sējas kampaņa sējas fron-
tē pašlaik stāv pirmā vietā. _ Šas frontes uzde-
vums — panākt labības noberšanu sabiedriskas
sēklas fondā. Kad sēklas bērums izvests, kam pec
plāna noteikts laiks, tad stājas pie tīrīšanas. Mo-
bilizētas visas mašīnas. Tīrīšana nevien vētīšanas
nozīmē, atšķirot nezāļu sēklas, bet arī graudu de-
sinfekcija ar vara vitriolu (alaunu), iznicinot da-
žādas sēnītes.

Sējas kampaņa iesākās apmēram 3 nedēļas at-
pakaļ. Sākumā viņa gāja grūti. No dažiem ap_ ga-
baliem nāca pat uztraucošas ziņas. Nebija nobērts
fondos ne 10% no vajadzīgās seklas. Tas radīja
pat zināmas bažas. Bažas pavairoja tas, ka visa pa-
saulē taisni šinī, zināmā mērā izšķiroša momenta
tika organizēta nikna pretpadomju cīņa, gan laižot
darbā bīskapus, visādus melnsvārčus un pašu pa-
vestu. Kņada bija ar _baltgvardu benžu ģenerāļa
Kutjepova nozušanu; mēģināja pat a_trast_kadu dol-
laru viltotāju Berlīnē, kuram vajadzēja but Padom-
ju savienības aģentam u. t. t. Ikdienas.

Šie gājieni taisni bija bulvāriskās sabiedriskās
domas sakūdīšanai, lauksaimniecības lielas kolek-
tivizācijas gājiena aptumšošanai

Pavasara sējas kampaņa tagad jau iet _uz bei-
gām. Vēl pāris dienas no plānā paredzētā laika,
kad tā jābeidz. Vēl nav gan kopsavilkuma par vi-
su SPRS, bet no atsevišķiem un izšķirošajiem lauk-
saimniecSbas apgabaliem saņemtām ziiņam re-
dzams sekojošais. Ukrainā sēklas fonda beruims iz-
pildīts pa 110%, pie kam Kijevas apgabalā pat
par 163% (uz pusi vairāk no otrtik, ka uzdevu-
mā; centrālā melnzemes apgabalā caurmērā 109%j
vidus Volgas apgabalā 100%; Ziemeļkaukaza
100%, vietām 130% (Tichoreckas līdzenumā); Kri-

mas vairumā 110%; Aizkaukazā 107%; Ivanovo-
Vosņesenskā 120%; Saratovā vietām 105%. Ir
vietasi, kā Turkestanā u. c, kur plāns vēl nav iz-
pildīts. Atsevišķi apriņķi palikuši krietni iepakaļ,
savācot tikai 40% un vietām mazāk, bet tampre-
tim citi un noteicoši apgabali turpina, vēl fonda no-
beršanu, pārsniedzot par 10—50% uzdoto plāna
normu, tā kā caurmērā izlīdzinoties var paredzēt,
ka nobērums visumā var pārsniegt plāna uzde-
vumu.

Taisni šī kollektīvsaimniecibu sēklas kampaņa
ir pirmais; un svarīgais uzdevums. Tagad jau var
droši sacīt, ka šis uzdevums ir veikts. No šā uz-
devuma veikšanas arī atkarājas pa lielākai daļai
jaunnodibiināto kollektīvsaimniecību liktenis-.

Otrs uzdevums ir — mašīnu
^

traktoru apgā-
dāšana. Lai gan ir pa visiem sejas apgabaliem
darbā desmitiem tūkstošiem traktoru, tomēr tas
vienmēr vēl ir nepietiekoši. Pieaugot lauku kol-
leiktīvizācijiai, traktoru vēl ilgus gadus, visam
saimniecībām' nevarēs būt pietiekoši, lai gan trīs
jaunceļamās traktoru fabrikas jau nākoša gada me-
tīs laukā simttūkstošu traktoru, šie jautājumi no-
kārtosies pamazām'.

Tagad galvenais gājiens ir izvests: pavasara
sējas kampaņa ar sēklu ir nodrošināta. Šai fron-
tei izšķiroša nozīme ne tikai SPRS iekšēja saim-
niecībā. Viņai būs stingrs iespaids arī starptautiski
un ne tikai saimnieciski vien. Arī starptautiska
politiskā nozīme ir ļoti liela šai kaujai un uzvaram
sējas frontē. Mums skaidri jāapzinās, ka arī Latvi-
jā šīs uzvaras sajutīs.» —

{Starpsaucieni; sauciens, no vietas: «Pūš nu
pīlītes!» — «Tad tik šmauc projām!») —?

Redziet, ja pieskārāmies šim jautājumam, par
ko numurs ir konfiscēts, tad redzam, ka te ir ap-
gaismoti -faktiskie apstākļi Padomju savienība. Jus
to konfiscējāt, lai plašās tautas masas nezinātu,
kas tur patiesībā notiek, lai barotu viņas prese ar
meliem. Jūs pasakāt, ka šis rakstiņš bijis par ie-
meslu represijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Zlaugotni, laiks iztek.

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Man pārmet,
ka es nākot uz katedras,_ lai teretu dārgo Saeimas
laiku. Jāsaka: par cik jūs neuzklausīsit arī strād-
nieku domas (sit ar dūri pa katedru), par tik mes
būsim spiesti darīt visu, lai atkratītos no smirdo-
ņas, lai jūs ķertos pie ražīga darba, nevis nodarbo-
tos ar strādnieku preses, konfiscēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds iekšlietu
ministrim atbildei šim jautājumam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Pēc tikko iesniegta jautājuma ga-
rās motivēšanas runas mana atbilde tomēr bus ļoti
īsa.

Šis jautājums iesniegts, _acīmredzot, aiz pār-
pratuma, vai nepareizi adresēts man. Neesmu de-
vis nekādu rīkojumu policijai par šī izdevuma kon-
fiscēšanu un arī nevaru dot. Šis žurnāls konfiscēts
uz prokuratūras rīkojuma pamata,_ kas to ir skatī-
jusi cauri, un policijai tikai bija jāpilda prokuratū-
ras uzdevums. (Starpsaucieni strādnieku un zem-
nieku frakcijas sēdekļos.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti Laicens,
O. Jaukus, E. Miezis u. c. iesnieguši jautājumu ka-
ra ministrim'. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu kara
ministrim: i

Vaj pastāv starp Latviju un Poliju uz Ang'ijas un Fran-
cijas valdību vēlēšanos noslēgts slepens mi'itarlīgums, versts
pret Sociālistisko padomju republiku savienību, un ja tāds lī-
gums nepastāvētu, ar ko izskaidrojama Latvijas un Polijas ģe-
nerālštābu sadarbība?»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Laicenam jautājuma motivēšanai. (Starp-
sauciens: «Ne mazāk kā stundu!»)

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcja):
Šo jautājumu mūsu frakcija nebūtu iesniegusi, ja
ārlietu ministris, kam bija iesniegts līdzīgs jautā-
jums, nebūtu izvairījies no atbildes. Ārlietu mi-
nistris savā atbildē taisīja diplomātisku Iecienu, ne
augstāku kā līdz Saeimas katedrai, līdz sociālde-
mokrātu Saeimas priekšsēdētājam. Tāpēc, lai da-
būtu galīgu skaidrību šai lietā, mums bija jāgrie-
žas ar jautājumu pie kara ministra. Mums noteik-
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li jāuzsver, ka Latvijas strādniecībai nav vienal-
dzīgi, vai karš būs, vai. nē. Mēs zinām, ka strād-
niecība bija tā, ko pasaules karā apkāva, ko kapi-
tālistu labā dzina karā un noslepkavoja. Tagad
kara baumas dzirdamas ne tikai avīzēs, bet mēs
zinām, ka kapitālisti savās konferencēs — Londonā
un citur — gatavojas uz karu. Gatavošanās uz ka-
ru atbalsojas ari Latvijā. Latvijas Kapa ministri-
jas budžets un Iekšlietu ministrijas budžets, ko
mēs arī pieskaitāmpie kara budžeta, jo tas_versts
pret strādniekiem — karš uz ārieni ir reizē karš
pret strādniecību iekšienē, — sastāda piekto daļu
no visa valsts budžeta. Šo summu Latvijas strād-
niecība arī tagad nes katru gadu uz saviem pleciem.
Tie ir jautājumi, kas var interesēt nevien strādnie-
kus, bet kas uztrauc plašas darba tautas masas.
Mums vajadzīga skaidrība, kāir ar šīm lietam.

Pagājušā reizē, motivējot ārlietu ministrim ad-
resēto jautājumu, man nācās atzīmēt vācu avīzes
«Kreuzzeitung» rakstu. Tagad jāapstājas pie tās
daļas, ko es pagājušā reizē nepieminēju. Tur teikts,
ka sakarā ar slepeno līgumu, kas noslēgts starp
Latviju un Poliju uz_ Anglijas un Francijas velēša-
nos, — līgums noslēgts kajam pret Padomju sa-
vienību —, lūk, esot iespējams, ka Daugavpils
dzelzceļa mezglu Polija parņemšot _ sava rīcība un
ka Polijas štāba virsnieki cītīgi pētot Latvijas ap-
stākļus no stratēģiskā viedokļa u. t. t. — Ta rak-
stīts šinī avīzē; bet ne tikai šim avīze — par šīm
lietām tiek rakstīts arī citas, iekšzemes un ārzemju
avīzēs. (Sauciens no vietas: «Kādas avīzes?»)
Man jāatgādina, ka nav taču nevienam noslēpums,
ka katru gadu Latvijā ierodas Polijas ģenerālštāba
oficieri; šie Polijas ģenerālštāba oficieri ierodas arī
Igaunijā. Šie oficieri pagājuša gada ir bijuši arī
Latgalē, lai izpētītu Latgales stratēģiskos apstāk-
ļus un reizē ar to — lai komandētu Latviju. Ka tas
tā. ka Polija, Anglijas un Francijas kapitālisma uz-
devumā, komandē Latviju,, par to strādniecība vairs
neviens nešaubās.

Bet lai arī jums būtu skaidra tā lieta, man,jā-
atgādina arī jūsu pašu noslēpumi. Piemēram jūsu
pašu veikalniekiem — firmai _ «Kristīne Bakrnan»
u. t. t. Polijas kapitālisti gribējuši liela mēra nākt
pretim; tāpat «Zemnieku bankai» Polijas kapitālisti
piesolījuši aizdevumu, lai oikonomiski visas Latvi-
jas lietas varētu turēt savas rokas. Es domāju, ka
šīs lietas derēs zināt tiem, kas tagad izmeklē kor-
rupciju, lai varētu ķerties pie saknes, jo tie bus arī
oikonomiskie kara pamati.

Vēl tālāk — Latgalē darbojas monarchistu or-
ganizācijas;'monarchistu oficieri, kuri uzstāsies un
uzstājas, protams, arī pret tagadējo buržuāzijas
Latviju, gribēdami atjaunot savu «matušku». Šie
oficieri darbojas diezgan atklāti. Latgale esot par-
ņemta no kommūnisma briesmām;bet neviens nav
pieminējis, ka Latgale nav pasargāta no imonarchis-
ma briesmām. Neviens nav sacījis, ka Latgale ir
monarchisma briesmas, neviens_ nav sacījis, ka
kāds oficieris Bakovskis organizē Latgale monar-
chistus un ka tas jūsu pašu slavenais kņazs Līvegs,
tagadējais Latvijas: «pavalstnieks» Parīze organi-
zē pret jums pašiem monarchistus u. t. t. Tas no-
tiek sakarā ar šo jautājumu, kas tagad iesniegts.
Nav noslēpums, ka Polijas avīzes, piemēram Viļņa
-krievu avīze, atklāti uzaicina Polija vervēt kara-
spēku Ukraines iekarošanai, lai tāda veida varētu
uzsākt karu.

Tādi ir jautājumi, kuru būtu ļoti daudz, bet pie
kuriem es šoreiz tuvāk nepakavešos, kas spieda
mūsu frakciju uzstādīt kara ministrim noteiktu jau-
tājumu, kāds ir Latvijas stāvoklis attiecība pret
visām šīm lietām.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Jautājumu
virzīs tālāk kārtības rullī paredzēta kartība. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts,

Nākošais dienas kartības punkts — tautas
labklājības ministra atbilde uz de-
putāta J. Baloža u. c. iesniegto jau-
tājumu. Vārds tautas labklājības ministrim Ru-
bulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Deputāti Balodis, Jankus u. c. sava
Saeimai iesniegtā jautājuma aizrāda, ka Bertiņa-
Bērziņa finieru fabrikā izcelies streiks sakara ar
to. ka šīs fabrikas īpašnieks palicis parada strād-
niekiem nopelnīto algu. Man jāatbild, ka ta jr, ka
jautājumā aizrādīts, ka_ patiesi _ Bertiņa-Bērziņa
fabrika ir palikusi kalpotajiem parada 7000 latu un
strādniekiem ari 7000 latu, kopa — 14.000 latu.
Bertiņa-Bērziņa fabrika ir (50 strādnieku un 23 kal-
potāji. Tas, ka Bertiņa-Bērziņa fabrika algas ne-
tiek maksātas jauilgāku laiku,_biia zināms arī pla-
šākai sabiedrībai. Arī «Socialdernokrata»_ ir bi-
juši ievietoti arodbiedrību centrālbiroja aizrādījumi,
ka strādnieki, tur strādājot, riskē nesaņemt savu
algu, ko tie nopelnījuši.

Bertiņa-Bērziņa fabrika ir privāts uzņēmums,
tāpēc arī šīs fabrikas īpašniekaattiecības ar_ strād-
niekiem ir tādas pašas, kā kura katra privātuzņē-
mēja attiecības ar viņa algoto darba speķu. Tas
ir noregulētas ar attiecīgiem likumiem; šeit valsts
var iejaukties tikai tik daudz, cik _alļauj likums.
1927. gadā ir noteikts likuma, ka strādnieku algām
ir priekšrocība pret citam prasībām, pat pret hi-
potēkām. 1928. gadā ir izdots papildin_āju.ms_ ka
šīs prasības izspriežamas 14 dienu laika. Tapec
ari tiem strādniekiem, kas griežas pie Tautas lab-
klājības ministrijas, lai Tautas labklājības ministri-
jas darba inspekcija uzņemtos vidutajību un no-
skaidrotu, vai Bertiņš-Berziņš ir spējīgs izmaksāt
strādniekiem nopelnīto algu, ministrija varēja nākt
palīgā tikaj ar juridiskiem padoimlem',_ palīdzot _ ie-
suiegt sūdzības tiesai. Tiesai_ šis sūdzības jāiz-
skata 14 dienu laikā, bet vai strādnieki varēs 'dabūt
nopelnīto algu,, vai nē, tas ir jautājums, ko varēs
nokārtot tikai tiesa.

Pēdējā laikā ir domāts vel paplašināt likuma
pretimnākšanu strādniekiem. Sakara ar Saeimas
lēmumu. Tieslietu ministrija izstrādā atviee'oi'-imus
strādnieku algu prasību pieteikšana un piedzīšana,
atsvabinot tās no nodokļa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 2. dienas
kārtības punkts izsmelts.

3. dienas kārtības punkts — pilsētu paš-
valdības likums. Referents E. Rimbenieks.
Turpināsim pantu apspriešanu.

«Trešā nodaļa.
Pilsētas valde.»
Nobalsošanā nāk šie virsraksti. Iebildumu

nav? Tie pieņemti. — Lūdzu nolasīt 43j pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas valde sastāv -no pi'sētas galvas kā priekšsēdē-

tāja un ne mazāk kā 2 valdes locekļiem. Dome nosaka valdes
locekļu skaitu, kā arī nosaka, vai ievēlams viens, vai vairāki
pilsētas galvas biedri no valdes vidus.

Piezīme. Valdes locekļiem var ieve'et_ kandida_tu_s,
kuri izpilda attiecīga valdes locekļa pienākumus pēdē-
jā s'imības vai atvaļinājuma gadījumos, bet 47. pantā
minētos gadījumos — līdz jauna valdes locekļa ievē-
lēšanai.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): _Man te bū-
tu mazs pārlabojums piezīmē. Piezīme paredzēts,
kādos gadījumos attiecīgā valdes locekļa pienāku-
mus izpilda viņa vietnieks-. Te uzskaitīti tikai sli-

12*
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mības, vai atvaļinājuma gadījumi un bez tam minēti
vēl 47. panta gadījumi._ Bez uzskaitītiem gadīju-
miem var būt priekšā vel citi, piemēram komandē-
jumi, kad arī valdes locekļa vietā jāstājas viņa
vietniekami. Tāpēc es liktu priekša piezīmes tre-
šās rindiņas pirmo pusi izteikt ta: «slimības, atva-
ļinājuma vai citādas prombūtnes gadījuma»; tad
būtu skaidrs, kad valdes locekļa vieta jāizpilda
viņa vietniekam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 43. panta var-
du vairāk neviens nevēlas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Piekrītu._
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Bū-

meisters iesniedzis priekšlikumu:
«43. panta piezīmes trešo rindiņu no sākuma līdz vārdiem

«bet 47. pantā» u. t. t. izteikt sekojoši: «slimības, atvaļinājuma
vai citādas prombūtnes gadījumos.»—»

Referentam nav iebildumu pret šo priekšlikumu.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Būime'istera priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. — Lieku uz balsošanu 43. pantu pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas,? Nav. 4_3. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu no-
lasīt 44. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas ga'vu, tā biedrus, valdes locekļus un viņu kan-

didātus ievēl dome uz to pašu laiku, uz kādu vēlēta dome. Ie-
vēlēt var ikvienu pi'ntiesīgu Latvijas pilsoni.

Piezīme. Ja valdei vai viņas atsevišķiem locekļiem
dome ar 2/s balsīm no visu domnieku skaita izsaka
savu neuzticību par viņu darbību, tad valdei vai at-
sevišķiem 'ocekļiem jāatstājas no amata izpildīšanas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Šī panta pie-
zīmē teikts: ja valdei vai viņas atsevišķiem lo-
cekļiem dome ar 2/3 balsīm no visu domnieku skai-
ta — tā tad nevis no klātesošo vien, bet no visu
domnieku skaita — izsaka savu neuzticību par vi-
ņu darbību, tad valdei vai viņas atsevišķiem locek-
ļiem jāatstājas no amata izpildīšanas

^
Piekrītot

principā šīs piezīmes saturami, man tomēr ir priekš-
likums skaitļa 2lvietā likt 3/4. Lai valde un atse-
višķie valdes locekli savā darbībā būtu patstāvī-
gāki, lai valdes stāvoklis būtu stabilāks, pilsētu
kongress vienbalsīgi pieņēma šo manu priekšliku-
mu; es lūdzu pieņemt to arī šeit.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! 64. pants būtu (labo-
jams; te paredzētas pārāk plašas tiesības izvēlē-
ties pilsētas galvu, jo te teikts, ka pilsētas galvu,
tā biedrus, valdes locekļus un viņu kandiidatusi ie-
vēl dome uz to pašu laiku, uz kādu vēlēta dome,
pie kam ievēlēt var ikvienu pilntiesīgu Latvijas
pilsoni. Tā ir nenormāla parādība. No vairāk pu-
sēm man ir aizrādīts, ka nevar par pilsētas- galvu
ievēlēt pilsoni, kas nemaz nedzīvo pilsētā un ne-
bauda šīs pilsētas vēlēšanu tiesības. Ar to bieži
varēs rasties tāds stāvoklis, ka pilsētas galvas vie-
tā apstākļu pazinēji — kandidāti būs nobīdīti jpie
malas, bet no ārienes mēģinās dabūt iekšā kādu
politisku vīru. Tas nebūtu vēlams. Es lieku priek-
šā papildināt beidzamo teikumu ar jaunu tekstu —
«kuram ir attiecīgā pilsētā vēlēšanu tiesības». Tad
44. pants skanētu tā: «Pilsētas_ galvu, tā biedrus,
valdes locekļus un viņu kandidātus ievēl dome uz
to pašu laiku, uz kādu vēlēta dome. Ievēlēt var
ikvienu pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kuram ir attie-
cīgā pilsētā vēlēšanu tiesjbas». Ir dabīgi prasīt,
lai par pilsētas galvu varētu būt tikai tāda perso-
na, kurai ir vēlēšanu tiesības, bet nevis persona,»

kura varētu nākt no ārienes, pavisam no citas_ap-
kārtnes. Tādus nedrīkstam ievēlēt par pilsētas
galvu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševsklim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 44.
panta piezīme nosaka, ka- pilsētas valdes atseviš-
ķiem locekļiem var izteikt neuzticību. Man lie-
kas, ka šī piezīme nav vajadzīga, joneuzticībasjz-
teikšana pilsētas valdes locekļiem nav_ dibināta,
sevišķi tā var izsaukt incidentus mazākas pilsejās,
kur ir, piemēram' , 15 domnieku. Jakads pilsētas
valdes loceklis nodarījis kriminālu pārkāpumu, tad
tiesas ceļā viņu var atsvabināt no pilsētas pārval-
dības, bet pašai domei uzticēt pilnvaras izteikt ne-
uzticību — tas pilsētas pašvaldībai ka padotam
orgānam nebūtu pielaižama. Ja rīkojas pec tas
analoģijas, ka Saeima izteic neuzticību valdībai,
tad pilsētas pašvaldībā, kur _ ir tīri saimnieciskas
lietas, tas nav iespējams. Tapec lieku priekša 44.
panta piezīmi strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociālderhokrats): Ir patīkami, ja
jaunsaimnieku frakcijas pārstāvji interesējas ne ti-
kai par jaunsaimnieku, bet anī_ par pilsētu pašval-
dības jautājumiem; tikai jānožēlo, ka priekšlikumi,
ko viņi pie šī likuma līdz šim ir iesnieguši, nekāda
ziņā nav pieņemami. Mums jau ir prakse, ka pie-
mēram tāda pilsēta kā Jelgava, pastāvot grozā-
mām listēm, ar ko vienu otru piemērotāku personu
izgroza, nevarēja izvēlētiespilsetas galvu no_ieve-
lētiem domniekiem, bet izv_ēl_ējās to no ārpuse stā-
vošām personām. Konkrētā_ gadījuma_ Jelgavas
pilsētas dome atrada par veļamu ievelēt pilsētas
galvas amatā kādu Jelgavas apriņķa inženieri. Tā-
pat Liepājā kādreiz meklēja pilsētas galvas ama-
tam personu ārpus Liepājas pilsētas domniekiem.
Tas ir lietderības jautājums, un pret to šeit uzstā-
ties ir nevietā.

Man jāizsakās arī pret deputāta Juraševska
priekšlikumu, — strīpot piezīmi. Es Heku priekša
pieņemt, ka neuzticību var izteikt ar 3/4 balsīm no
visa domnieku sastāva. Juraševska kunga,m_ tas
vēl ir par maz. Viņš negrib atzīt domei nekādas
tiesības atsvabināties no nederīgām personām;, ku-
rām nevar uzticēt pašvaldību vadību. Tas ir ne-
pareizi. Ja SU no visiem iedzīvotajiem prasa, lai
persona, kas izrādījusies par nederīgu un necienī-
gu attiecīgam amatam un_kurai formāli nevar rast
iemeslus, lai tiesa to atstādinātu no amata, tadja-
dod domei tiesības ar 3U balsu vairākuma atstādi-
nāt tādu personu no amata. Aiz minētiem motī-
viem es uzturu savu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim-Cukurarn.
" J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnie-

ku frakcija): Par 44. pantu nebūtu daudz ko ru-
nāt, ja te nebūtu uzstājies Juraševska kungs un
licis priekšā strīpot piezīmi, kas paredz, ka ar at-
tiecīgu balsu vairākumu var atstādināt no amata
pilsētas galvu un valdes locekļus. Rīgas pilsētas
dome, kurā gan nesēž Juraševska kungs, bet kura
atrodas viņa partijas biedrs Breikša kungs, labi zin
un ir jau piedzīvojusi gadījumu, kur_nevarēja at-
stādināt no amata personu, ko varbūt atstādināja
zināmā mērā aiz politiskiemnolūkiem, tikai tāpēc,

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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ka viņa nebija veļama pilsoņu lēģeri. Šī personanebija veļama pilsētas valdes locekļa amatam, un
lai to varētu atlaist, vajadzēja atrast, inscenēt va-jadzīgos motīvus. Toreiz to uzskatīja par lielu trū-
kumu, ka pilsētas valdes locekli nevar atstādināt.
Tagad Juraševska kungs atkal nāk un pasaka ka
šo piezīmi vajaga strīpot. Es domāju, ka pēc tā,
kas piedzīvots un kas var gadīties ne vienu reizivien, ļoti var but ka dažas personas nepiedienīgi
uzvedas un fr atstādināmas no sava amata. Ja
piezīme tiks pieņemta, tad varēs ķerties ari pie
viena otra strādnieku domnieka un, varbūt, aiz
likumīgiem iemesliem atstādināt, nerēķinoties ne ar
ko. Bet nav nozīmes tam, kas tad varētu notikt;
šeitsvarfgs pats princips, ka domnieku var atsaukt,
atstādināt. Tagad viņu nevar atstādināt, viņš var
strādāt — ka tagad paredzēts — 4 gadus pašvaldī-
bas dienesta un saņemt par to algu visus šos gadus.
Spriežot no piedzīvojumiem, varētu sagaidīt, ka paši
strādnieki pacels savu balsi_ pret šo jaunievedumu,
jo viņiem drīzāk būtu zināms pamats domāt, ka
ar viņiem grib izrēķināties. Tāds gadījums ir no-
ticis pilsoņu aprindas ar vienu Rīgas pilsētas domes
locekli; tomēr Jikums_ to neatļāva atstādināt, un
viņš palika sava amata. Tāpēc es šodien uzstājos
un atbalstu uzskatu, ka šī piezīme ne tik vien at-
stājama, bet pat grozāma — tā, kā deputāts Jeršovs
lika priekša,_t. i. ka ar vienkāršu balsu vairākumu
var atstādināt no amata katru pilsētas valdes lo-
cekli, vai tas būtu pilsētas galva, viņa biedrs vai
cits kāds loceklis. Nav pielaižams strīpot šo pie-
zīmi, bet tā pārlabojama tādā nozīmē, lai pilsētas

? valdes loceklim būtu vēl lielāka atbildības sajūta.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Mīlbergaim.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija): Pec Radziņa kunga piezīmes man jāaiz-
rāda, ka mēs jau sen esam pretojušies tam, ka par
pilsētām mēģina padarīt bieži apdzīvotas vietas, ku-
ras nespēj pat savas pašvaldības uzturēt. Ja nu
mums ir pilsētas, kuru robežās nav cilvēku, kuri
varētu izpildīt pilsētas galvas pienākumus, tad iz-
nāk, ka mums šādi cilvēki jāizraksta no ārzemēm-,
varbūt, no Amerikas. (E. Radziņa starpsauciens.)
Es, Radziņa kungs,Jums to tūlīt atšifrēšu. Ir daudz
pilsētu, kur domē vairākums pieder jums. Jūs gri-
bat, lai visās pilsētās jūsu cilvēki būtu pilsētu gal-
vas. Vispār, vai jūs varat pielaist tādu stāvokli, ka
uz laukiem kādā vietā vietējo pagasta vecāko meklē
ārpus šī pagasta? Tas pats būs ar pilsētām. Var-
būt ari pilsētas nevarēs atrast pilsētas galvas, un
es nu nekādā ziņā nevaru piekrist tauru, ka pilsētas
galvu izraksta nezin no kurienes, nezin kādus _tur
«specus». Ja pilsētas pašvaldībā nav tāda cilvēka,
kas spētu izpildīt pilsētas galvas pienākumu, tad ir
labāk šādai pilsētai pilsētas tiesības pavisam at-
ņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runa vāci-
ski)*): Man jāizsakās par deputāta Juraševska
priekšlikumu. Situācija ir tāda, ka šī_ piezīme, kuru
deputāts Juraševskis liek priekšā strīpot,_paredzeta
vienam speciālam gadījumam Rīgas pilsētas valde
ar pilsētas domnieku Karļsonu. Ir pilnīgi nepielai-
žami paredzēt šinī likuma noteikumu,_ kas _ attiecas
tikai uz vienu gadījumu, lai gan nekādā ziņā nav iz-
slēgta iespēja, ka pilsētas dome var atcelt no amata
kādu pilsētas valdes locekli. Bet tamlīdzīgs_noti-
kums jāparedz speciāla likuma, kas izstrādājams
par pilsētas ierēdņu disciplināriempārkāpumiem, ne

*) Runātāja atreferējums.

šinī pašvaldības likumā. Tikai uz sevišķa discipli-
nāra likuma pamata ^var atcelt no amata tādu pilsē-
tas valdes locekli, kas izdarījis kādu pārkāpumu.

Man noteikti jāizsakās pret Mīlberga kunga
priekšlikumu. (G. Mīlbergs: «Jūs laikam gribat iz-
rakstīt sev pilsētas galvu no Berlīnes!») — Zināms!
— Manis deiĻkaut vai no Ķīnas, ja tikai tas ir vīrs,
kas pazīst mušu apstākļus un var ko veikt. Mums
nav svarīgi, lai mums būtu gods redzēt pilsētas val-
de, varbūt, Mīlberga kungu, bet gan lai mums tur
būtu tādi ļaudis, kas prot savu darbu, kaut arī mums
naktos viņus atvest no Limbažiem vai no Slokas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): šinī pantā
ir runa par diviem svarīgiem momentiem. Pirm-
kārt — ko ievelēt par valdes locekļiem un par pil-
sētas galvu un otrkārt, vai šī ievēlēšana ir stabila
uz visiem 3 gadiem, jeb vai dome ar savu kvalificēto
vairākumu var atsaukt valdes locekli.

Par to, ko šeit ierosināja Mīlberga kungs, jā-
saka, ka ir taču visiem skaidrs, izņemot varbūt
pašu Mīlberga kungu, ka pilsētas valdes locekļa un
pilsētas galvas amats nebūt nav tik viegls un tik
viengabalains-, ka _ to varētu salīdzināt ar kaut
kāda pagasta vecāka pienākumu. Ja arī pagasts
ar savu iedzīvotāju skaitu ir daudz lielāks nekā pil-
sēta, tad tomēr pilsēta ir kulturāls centrs, kur visa
sabiedriska dzīve un politiskā dzīve rit daudz spē-
cīgākā tempā; tāpēc pilsētas galvai un pilsētas val-
des locekļiem jabut ar pilnīgu sabiedrisku stāžu.

Otram kārtām, Mīlberga kungs, ir tas, ka katra
politiska partija, kas piedalās pilsētas valdē, at-
bild par darbību tanī; katra politiska partija un
sabiedrības grupa taču cenšas izveidot savu pilsētu,
tapec tas priekšgalā jābūt cilvēkam, kas pazīst vie-
tējos^ apstākļus un zina orientēties. Neviens nav
domājis tā, ka šinī amatā varētu pievilkt cilvēkus no
ārpuses, jo cilvēks, kas ieies pilnīgi svešā dzīvē, ne-
varēs uzreiz orientēties, un paies ilgs laiks, kamēr
viņš dabūs iepazīties ar apstākļiem. Kādreiz attie-
cības starp sabiedriskām grupām ,var būt tik asas,
ka nav iespējams vienoties — ne jau par valdes lo-
cekļiem, bet par atbildīgāko personu, par pilsētas
galvu. Ir taču bijuši gadījumi, kad neviena no mi-
nētam kandidatūrām nav varējusi sadabūt vairā-
kuma. Tad patiešām jāmeklē persona, pie tam neu-
trāla persona, kas bauda vairākuma uzticību un kas
var uzņemties pilnu atbildību. Šādi gadījumi to-
mēr nav bijušļ bieži, un tie ir tik krasi, ka par tiem
būtu lieki runāt.

JMan liekas, ka mums gan vajadzētu stabilizēt
pilsētas darbību. Citās zemēs pilsētas galvas amatam
tiek izsludināts pat konkurss, uzaicinot visā valstī
pieteikties personas, kuras tiek sijātas., kamēr at-
rod pienācīgo. Tā tad no šī viedokļa Mīlberga
kunga priekšlikums nav pieņemams.

Daudz nopietnāks ir otrs priekšlikums, ko ie-
sniedza Juraševska kungs. Zināmu stabilitāti pilsē-
tas valdei un arī galvas darbībai vajaga dot. Nevar
izrēķināties ar darbiniekiem, kas vada visu pilsētas
saimniecisko, sabiedrisko un kulturālo dzīvi. Nevar
izrēķināties tik vienkārši, kā to liek priekšā Jer-
šovs — ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja šodien
vienam gadījuma rakstura vairākumam nepatīk
kāds valdes loceklis un rīt jau viņu var izbalsot,
tad pilsētas aktīviem darbiniekiem nebūs vairs ne-
kādas drošības par savu darbību uz rītdienu. No
tā mums jāizvairās. Mums vajadzīgs, lai pilsētas
valdes darbiniekiem būtu zināma stabilitāte zem
kājām, lai viņi varētu saimniekot patstāvīgi pilsētas
sabiedriskās, kulturālās un citās nozarēs, lai viņiem
'nebūtu jābaidās, ka rīt viņus varētu uzspridzināt
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gaisā; bet reizē ar to mums vajadzētu atļaut pil-
sētas domei zināmos gadījumes ari ta saucamas
kontroles tiesības. Ja nu kāds valdes darbinieks,
kāds valdes loceklis vai pat pilsētas galva strada
tā ka pat 8/4 no visa domnieku skaita — ne tikai
no sanākušo skaita vien — viņam izsaka neuzticību,
tad patiešām tālāk nav kur iet, un tādam cilvēkam
jāiet prom. Man liekas, kungi, jums visiem vel
skaidri ir atmiņa gadījums ar to pašu Karlsona
kungu, kuru nevarēja dabūt prom tikai tapec, ka
domei'mav dotas tiesības izteikt neuzticību. Ja mes
liekam priekšā% no domnieku skaita, tad ir skaidrs,
ka tikai ārkārtējos gadījumos, ja dome nebūs miera
ar kāda valdes locekļa darbību, varēs panākt viņa
atstādināšanu. Tas būs tad, ja viņa darbību vairs
negribēs atbalstīt a/4 no visu domnieku skaita. So
beidzamo kontroles tiesību domei nevar ņemt, tas
nav demokrātiski. Es domāju, ka visi demokrāti-
skie pilsoņi nobalsos par mušu priekšlikumu, ka ar
3/4 balsīm no visu domnieku skaita var izteikt
neuzticību atsevišķiem valdes locekļiem. Ta ir
beidzamā demokrātiska prasība. Ja_ jus šo negri-
bat pieņemt, tad jūs atdodat atkal pilsētu pašvaldību,
visu sabiedrisko, kulturālo un saimniecisko dzīvi
cilvēku rokās, kūri uz 3 gadiem ir pilnīgi kungi un
kurus jūs nekādā ziņa nevarat dabūt prom. _ Būtu
nepareizi atņemt pilsētas domei šīs beidzamas de-
mokrātiskās tiesības. Mūsu priekšlikums par U
balsu skaitu ir pilnīgi pieņemams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:Debates par 44. pantu
izbeigtas. Vārds referentam. _

Referents E. Rimbenieks: Deputātu kungi!
Man jāizteicas pret visiem iesniegtiem priekšliku-
miem. _ ,,, .,_ ... ,

Radziņa kungs liek priekša skaitļa -'vieta likt
3/4. Pašvaldības kommisijā atzina, ka ja pieņem
principu par neuzticības izteikšanu, tad pietiek ar
to pašu kvalificēto balsu vairākumu, kas ir atzīts
visos citos gadījumos,kur tāds kvalificēts balsu vai-
rākums ir prasīts, proti — */8. Nebūtu nekādas no-
zīmes prasīt šeit kādu izņēmumu kvalificētu balsu
vairākumu — 3U- . „,.

Tāpat man jāizsakās ari pret Jeršova priekšli-
kumu — likt 2/3 balsu vieta vienkāršu balsu vairā-
kumu. Šāds priekšlikums kommisijā tika noraidīts,
un tāpat arī šeit to nevajadzētu pieņemt.

Man jāizsakās arī pret Juraševska kunga
priekšlikumu — piezīmi strīpot. Viss jau var but,
ka tāds stāvoklis ir pašvaldības darbam stabilāks,
jano valdes neprasa uzticības votumu; bet jatiešam
pilsētas valde atrodas tādā stāvoklī, ka pret viņu
nostājušās 2/3 no visiem domniekiem, tad tādai pil-
sētas valdei nebūs iespējams savu darbu veikt.

Arī Mīlberga kunga priekšlikums papildināt
44. pantu ar teikumu — «kuram ir attiecīga pilsēta
vēlēšanu tiesības», man jānoraida aiz jau debates
minētiem iemesliem'.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 44. panta ie-
sniegti četri priekšlikumi. Vispirms deputāts G.
Mīlbergs iesniedzis priekšlikumu:

44. pantu papildināt ar sekojošu jaunu tekstu: «kuram ir
attiecīgā pilsētā vēlēšanu tiesības».»

Deputāts P. Juraševskis liek priekšā
piezīmi strīpot.
Deputāts L. Jeršovs liek priekšā
44. panta piezīmē vārdus «/s ba'sīm» atvietot ar vārdiem

vienkāršu balsu vairākumu».
Deputāts E. Radziņš liek priekšā
«/a» vietā likt «/'i».
Lieku šos priekšlikumus uz balsošanu tādā kar-

tībā, kādā tos nolasīju. Vispirms nāk nobalsošana
deputāta Mīlberga priekšlikums, pret kuru izsacī-

jās referents. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Mīlberga priekšlikumu. Par to nodotas 3
balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta Mīl-
berga priekšlikums atkrīt. — Nākošais nāks nobal-
sošanā deputāta Juraševska priekšlikums —_ pie-
zīmi strīpot. Ja to pieņems, atkritīs divi pārējie
priekšlikumi. Referents izsacījās pret deputāta Ju-
raševska priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Juraševska
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Juraševska priekšlikumu
nodota 41 balss, pret — 34 balsis. Šis priekšli-
kums pieņemts; iesniegtie pārlabojumi 44. panta pie-
zīmē atkrīt. — Nobalsošanā nak 44. pants pārlabota
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 44. pants pār-
labotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nola-
sīt 45. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas ga'va un valdes locekli stājas pie savu pienāku-

mu izpildīšanas tūliņpēc tam, kad nācis ikumigā speķa domes
lēmums par viņu ievēlēšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 45. panta
neviens nevēlas? 45. pants nak nobalsošana. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 45. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 45. pants vien-
balsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 46. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pi'sētas galvas prombūtnes laikā viņa vietu izpilda lā

biedrs vai, ja izvēlēti vairāki biedri, tas no viņiem, kuram do-
me to uzdevusi. Pilsētas ga'va un citi valdes locekļi_ sadala
amata pienākumus, savstarpēji vienojoties, ja šos pienākumus
nav sadalijusi dome.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? 46. pants nak nobalsošana. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir pret 46. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. 46. pants vienbal-
sīgi pieņemts. — 47. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Ja pilsētas galva, tā biedrs, vai kāds cits no valdes loce-

kļiem nomirst, atteicas, zaudē velēšanu tiesības (72. un 75. p.)
vai atcelts no amata_ , kā _arī ja tam izteikta neuzticība (44. p.
piez.), tad viņā vieta ieve'ama cita persona.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds .deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Ta ka
44. panta piezīme strīpota

^
tad es lieku priekša 47.

panta 3. rindiņā strīpot vārdus «ka arī, ja tam iz-
teikta neuzticība (44. p. piez.)».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man ir mazs
pārlabojums 47. pantā. Tur teikts: «atcelts no
amata». — «Atcelts no amata» — ir nepilnīgs iz-
teiciens', tāpēc lieku _priekšā papildināt šo pantu ar
vārdiem «ar tiesas lēmumu».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam. x

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Jūs atceraties, _ka mes pieņemam
pilsētas valdei proporcionālas velēšanas. Ar tām
mums jāsaskaņo arī 47. pants. Tapec, ja kāds pil-
sētas valdes loceklis ir šķīries no sava amata tāda
kārtā, kā pantā teikts — pieņemot arī Juraševska
kunga priekšlikumu, jo neuzticības izteikšanas vairs
nav —( ja kāds ir atteicies no amata, ^ vai atcelts,
vai zaudējis vēlēšanu tiesības, tad velešanas _nav
izdarāmas no jauna, bet uz proporcionālo velēšanu
pamata no tā paša saraksta nak nakošais_kandidāts.
Tā tas ir ar domniekiem, un tāpat tam jabut ari ar
pilsētas valdes locekļiem. Tapec es lieku priekša
47. pantu izteikt šādi: «Ja kāds no pilsētas valdes
locekļiem nomirst, atteicas, zaudē velēšanu tiesī-
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bas (72. un 73. p;) vai atcelts no amata, tad viņa
vietā nak nākošais kandidāts no tā paša saraksta
uz to laiku, kāds vēl bija atlicis attiecīgai amata
personai.» (f. Ulpes starpsauciens.) Nepavisam,
Ulpes kungs; tad Jūs nesaprotat, kas ir proporcio-
nālas velēšanas. Proporcionālās vēlēšanās balsis
dabū ne atsevišķas personas, bet attiecīgie sarakstu.
Ja saraksta pirmais kandidāts atkrīt, tad nāk otrais.
Tā tas ir Saeimas vēlēšanās un tāpat arī pilsētas
domes vēlēšanās— visur tur, kur ir proporcionālas
vēlēšanas, jo tas ir proporcionālo vēlēšanu dabā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man jāatzīmē,
ka demokrātiskais centrs Juraševska kunga per-

, sonā atkal cīnās it kā demokrātijas vārdā pret īstām
demokrātiskām pašvaldību tiesībām — atkratīties
no nederīgām un nelietīgām amatpersonām. (Starp-
saucieni.) Tagad viņš to dara attiecībā uz pilsētu
pašvaldībām. Bet katrai parādībai ir savs izskai-
drojums, un tas ir arī tagad. Sabiedrībā jau sen ir
nobriedis uzskats, ka dēmokratiskā_ centra bāze ir
nelietderīgākie un nekrietnākie ierēdņi. Sakot ar
direktoriem un beidzot ar prefektu — visi ir_ de-
mokrātiskā centra biedri. Tas ir tāpēc, ka demo-
krātiskais centrs, ir katrā valdībā, — labā un kreisa.
Demokrātiskais centrs ir glābšanas riņķis šiem ne-
derīgiem ierēdņiem. Ko centrs visu laiku ir centies
izvest valsts iestādēs, to tagad tas grib realizēt
arī pašvaldībās. Es ceru, ka 3. lasījuma atjaunos
nostrīpoto piezīmi. Bet Juraševska kungs ir_ no-
ņēmis pēdējos demokrātijas aizkarus un paradījis
savu neglīto politisko seju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārda vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās par
Juraševska priekšlikumu — strīpot 3. rindiņa tei-
kumu «kā arī, ja tam izteikta neuzticība», jo Saeima
nupat pieņēma priekšlikumu strīpot iepriekšēja
panta piezīmi. Tapec, lai panāktu saskaņojumu,
šis teikums še jāstrīpo.

Tālāk ir Būmeistera priekšlikums_ — 3. rindiņa
pēc vārdiem «no amata» iespraust vārdus «ar tie-
sas lēmumu». Te ir runa par atcelšanu no amata;
atcelt no amata var vienīgi ar tiesas_ lēmumu. To
komimisija arī ir domājusi, bet tā kā šis pārlabo-
jums pantu padara skaidrāku, man pret to nav ie-
bildumu.

Tāpat man jāatbalsta Sērga priekšlikums par
proporcionālām vēlēšanām, tapec ka proporcionā-
lās vēlēšanas ir pieņemtas, izņemot gadījumus, ka_d
ievēlams pilsētas galva vai viņa biedrs, t. i. velē-
šanas, kurās tiek vēlēta viena persona; tur nekādu
proporcionālu vēlēšanu nav. Šo pantu vajadzēs at-
tiecīgi pārgrozīt resp. papildināt 3. lasījuma, tapec
ka tur vajadzēs ielikt kādu sevišķu teikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 47. panta ie-
sniegti trīs priekšlikumi. Vispirms deputāts K. Bū-
meisters liek priekšā

pēc vārdiem «atcelts no amata» iespraust vārdus «ar tie-
sas lēmumu».

Tālāk deputāts P. Juraševskis liek priekša
nākošā teikumā, t. i. trešajā rindiņā, strīpot vārdus: «ka

arī ja tam izteikta neuzticība (44. p. piez.).».
Beidzot deputāts A. Bergs liek priekšā
«47 panta beigas pēc pēdējā kommāta, t. i. priekšpēdējas

rindiņas ' beigas, sākot ar vārdiem «tad viņa vietā...» izteikt
šādi- «tad viņa vietā nāk nākošais kandidāts no tā paša sarak-
sta uz to laiku, kāds vēl bija atlicis attiecīgai amata personai.»

Referents izsacījās par visiem šiem priekšiiku-
miem. Lieku uz balsošanu deputāta Bumeustera
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret so

.priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? -Nav. Tas
vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak deputāta
Juraševska priekšlikums. Ludzu pacelties tos,_ kas
ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot ludzju
pacelties tos, kas ir par deputāta Juraševska priekš-
likumu. Par deputāta Juraševska priekšlikumu no-
dota 41 balss, pret to nav nodota neviena balss, at-
turējušies 25. iŠispriekšlikums pieņemts. — Nobal-
sošanā nāk deputāta Berga priekšlikums. Ludzu
pacelties, tos, kas ir pret deputāta Berga priekšli-
kumu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Berga priekšlikumu.
Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas_ 38 balsis,
pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 29.
Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana nak 47. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
47. panta pieņemšanu pārlabota, veida. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 47. pants pārlabota veida vien-
balsīgi pieņemts. — 48. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas galva vai viņa biedrs un va'des locekli, ja arī

tie nebūtu domnieki, piedalās domes sēdes vajadzīgo paskai-
diojumu sniegšanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 48. panta
neviens nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 48. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 48. pants vienbal-
sīgi pieņemts. — 49. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas valdes darbvedību vada un pārzina pilsētas sek-

retārs. »
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?

Pieņemts. — 50. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas galvai, viņa biedriem, valdes locekļiem un citām

vēlētām personām attiecīgu atalgojumu uz ievēlēšanas laiku no-
teic dome pirms viņu ievēlēšanas amata.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?
Pieņemts. — 51. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas galvas, viņa biedru un valdes locekļu amatus ne-

var ieņemt vienā un tai pašā laikā:
1) vecāki un bērni;
2) brāli un māsas, pusbrāli un pusmāsas;
3) brāļu un māsu bērni;
4) svaiņi un svaines;
5) adoptētāji un adoptetiej
6) vīrs un sieva.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pile 51. panta

neviens nevēlas? Iebildumu nav? 51. pants pie-
ņemts. — 52. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas valdei piekkrīt tiešā pārziņa par pilsētas paš-

valdības lietām, it īpaši:
1) sastādīt domei iesniedzamos ziņojumus_ un priekš'īku-

mums un sagatavot visus citus materiālus domes ap-
spriežamiem jautājumiem;

2) izpildīt pilsētas domes lēmumus un vadīt pilsētas paš-
va'dības lietas saskaņā ar attiecīgiem likumiem un do-

mes izdotām instrukcijām;
3) sastādīt pilsētas budžeta projektu, vest rēķinus par

pilsētas ieņēmumiem un izdevumiem un sastādīt pār-
skatu par budžeta izlietošanu, kā arī sniegt domei pār-
skatus par savu darbību un par pilsētas saimniecības
un mantas stāvokli;

4) saņemt nodokļus, nodevas un citus maksājumus pi'sē-
tai par labu un izdarīt izmaksas;

5) pārvaldīt pilsētas mantu un vadīt pilsētas pašvaldibas
saimniecību saskaņā ar budžetu, kā arī vest īpašus sa-
rakstus par visu pi'sētas mantu;

6) pieņemt un atlaist pilsētas pašvaldības iestāžu darbi-
niekus un kalpotājus un piešķirt tiem atvaļinājumus;

7) gādāt par valsts iestāžu rīkojumu un priekšrakstu iz-
pi'dīšanu;

8) apstiprināt plānus privatām _ ēkām un izdot atļaujas
būvēm un pārbūvēm saskaņā ar domes lēmumiem, ka
arī raudzīties lai būvdarbus izvestu pec likuma un
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saistošu noteikumu prasījumiem, ja tas nav uzticēts
sevišķai kommisijai vai-buvnodalai;

9) izpildīt 'ikumā noteiktos _pienākumus pilsētas domnie-
ku un Saeimas velēšanas;

10) ievākt nodokļu aprēķināšanai un citās pilsētas lietas
vajadzīgās ziņas;

11) vest sarakstīšanos ar valsts un citām iestādēm un pri-
vātpersonām;

12) sūdzēt un atbi'dēt tiesā pilsētas prasību un maksaiumu
lietās un izdot pilnvaras visās sūdzību lietās ka admi-
nistratīvās, tā tiesu iestādēs;

13) rūpēties par saistošo noteikumu izpild.šanu un ierosi-
nāt šo noteikumu pārkāpēju saukšanu pie atbildības;

14) gādāt par 'ikumā paredzētu klaušu izpildīšanu;
15) vest pilsētas iedzīvotāju sarakstus un sniegt par viņiem

zb as uz pieprasījumiem, ja p.lsētā nepastāv adrešu
galds;

16) vest sarakstus par pilsētas robežās esošiem grunts-
gabaliem un citu nekustamu mantu, pie kam minētās
mantas īpašniekiem vai lietotājiem jāiesniedz sarakstu
vešanai vajadzīgās ziņas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents E. Rim-
benieks liek priekšā

52. pantu apspriest un nobalsot pa atsevišķiem punktiem.
?Iebildumu nav? Tas pieņemts. 52. pantu ap-

spriedīsim pa punktiem. — Pie ievada teksta vārds
?deputātam; Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Ievada tek-
stā man ir pārlabojums. Nekur likumā nav teikts,
ka pilsētas valde ir pilsētas pašvaldības izpildu or-
gāns, tāpat kā revīzijas kommisijā ir kontroles or-
gāns. Tāpēc es lieku priekšā pēc vārdiem: «pil-
sētas valdei» iespraust «kā pilsētas pašvaldības iz-
pildu orgānam piekrīt» — tādas un tādas funkcijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Atrodu, ka šis pār-
labojums ir lieks un tāpēc izsakos pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Būmei-
sters iesniedzis priekšlikumu:

«52. panta ievada tekstā pēc vārdiem «pilsētas valdei»
likt vārdus: «kā pilsētas pašvaldības izpi'du orgānam».»

Referents atzīst šo papildinājumu par nevaja-
dzīgu. Lieku deputāta Būmeistera priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šopriekš-
likumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsoša-
nas rezultāts: par deputāta Būmeistera priekšlikumu
nodotas 32 balsis, pret to nav nodota nevienabaiss,
atturējušies 12. Nav kvoruma. — Lieku deputāta
Būmeistera priekšlikumu pie 52. panta ievada teksta
vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šopriekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, tos, kas
ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Par deputāta
Būmeistera priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to
nav nodota neviena balss, atturējušies 36. Priekš-
likums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 52. panta ie-
vada teksts komimisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 52. panta ievada teksts kommisijas _re-
dakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 1. punkts. Vārdu
neviens nevēlas? Iebildumu nav? 1. punkts pie-
ņemts. — 2. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. —?
3. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts,. — 5. punkts. Iebildumu
nav? Pieņemts. — 6. punkts. Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 6. punkts nosaka,
ka pilsētas valde pieņem un atlaiž pilsētas pašval-
dības iestāžu darbiniekus un kalpotājus un piešķi r
tiem atvaļinājumus. Par pilsētas iestāžu darbinie-
kiem un visiem citiem ierēdņiem — tam varētu pie-
krist, bet ja arī kalpotājus, atsevišķu iestāžu zemā-
kos kalpotājus un strādniekus pieņem, atlaiž un dod
tiem atvaļinājumus pilsētas valde, tad tas nozīmētu
iet par tālu un būtu nepraktiski; tad zināmas iestā-

des rīkotājs, kas par to atbild,_nevarēs vairs zināt,
piemēram, kas ies atvaļinājumā un kad viņš aizies.
Tāpat viņam jāizvēl savi līdzdarbinieki, kādi viņam
ir pa prātam un ar kādiem viņš var sastrādāt. Bet
jano centra viņam atsūtīs darbiniekus, kurus viņš ne-
naz nepazīst, ar ko nevar sastrādāt, tad tas nāks lie-
tai tikai par sliktu. Piemēram — ūdensvadam, elek-
trības iestādēm u. t. t. atsūta no centra ne tikai in-
ženierus, bet arī kalpotājus, montierus vai strād-
niekus; iestādes vadītājs, kas par visu atbild, viņus
negrib, viņš grib pats izvēlēties sev līdzdarbiniekus,
bet viņam atsūta, varbūt, bieži pat ne aiz lietderības
iemesliem, darbiniekus, kurus viņš nevēlas. Tas ir
nedabīgi. Tāpēc es lieku priekša pieņemt šādu re-
dakciju: «pieņem vai atlaiž pilsētas pašvaldības ie-
stāžu darbiniekus un piešķi r viņiem atvaļinājumus,
izņemot kalpotājus un strādniekus, kurus pieņem,
atlaiž un kuriem piešķir atvaļinājumus attiecīgo ie-
stāžu vadītāji.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulaui.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*):
Aiz praktiskiem iemesliem man jāizsakās pret de-
putāta Berga priekšlikumu. Starp jēdzieniem «dar-
binieks» un «kalpotājs» vispār nevar novilkt no-
teiktu robežu, kas bija iespējams agrāk, kad «dar-
binieks» atšķīrās ar ito, ka viņam bija tiesība saņemt
pensiju. Tagad šīs atšķirības vairs nav. Apzīmē-
jums «kalpotājs» vispār neko nedod, tāpēc mēs
liekam priekšā šo vārdu strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam. .

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Mian jāpievieno-
jas Pusula kunga atzinumam un jāizsakās pret Berga .
kunga pārlabojumu, jo patiesi grūti ir izšķirt, kas
uzskatāms par darbinieku un kas par kalpotāju. Ne-
var iziet no Rīgas pilsētas apstākļiem vien, bet jā-
ievēro ari pārējo 56 Latvijas pilsētu apstākļi. Katrā
pilsētā, varbūt, ar maz izņēmumiem, pilsētu domes
ir pieņēmušas savus īpatnējus noteikumus, kuros
paredzēta visos sīkumos darbinieku pieņemšanas un
atlaišanas kārtība. Bez šaubām, neviena pilsētas
valde nepieņems elektrības vai citā iestādē darbi-
niekus pret šīs iestādes, atbildīgā vadītāja gribu, jo
tādā gadījumā pilsētas valdei jāuzņemas visa_ atbil-
dība par šīs iestādes darbības gaitu. Parastā kar-
tība ir tāda, ka nodaļas vadītājs ieteic kalpotāju, bet
pilsētas, valde to apstiprina amatā. Līdz šim,'pilsē-
tas galvām bija tiesība pieņemt tikai pārvaldes
kancleja-s darbiniekus, bet visus pārējos pieņēma pil-
sētas valde. Tāpēc es izsakos pret Berga kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Radziņa kungs
saka, ka gribot atstāt līdzšinējo stāvokli darbinieku
pieņemšanā. Tad viņam arī nebūtu jāiebilst pret
manu priekšlikumu. Mans priekšlikums ir_ faktiski
taisni tas, ko Radziņa kungs vēlas. Un kāpēc tad
mums ar likumu nesankcionēt to stāvokli, kāds, pēc
Radziņa kunga domām, pastāv un kādam būtu ari
jāpastāv.

Bet te nu tā nelaime slēpjas, ka bieži_vien prak-
sē tā nav un bieži vien notiek tā, kā mēs to nevē-
lamies. Ņemsimi piemēram tepat Rīgas pilsētas
praksi. Skolā pārzinis ir skolotājs. Viņa skolā ir
apkalpotājs, kas aptīra telpas, ir telpu apkurinātais
u. t. t. Bet šos cilvēkus ieliek no centra pilsētas
valde. Skolas pārzinis viņam neko nevar teikt. Viņš
nav viņa priekšnieks. Ja skolas pārzinis ar savu
apkalpotāju nevar sadzīvot, vai gadās kādas domu

*) Runātāja atrefarējums.
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starpības, tad viņš nevar atstāt vajadzīgo iespaidu
uz savu kalpotāju. Viņš to nevar atlaist, nevar arī
saskaņotatvaļinājumu, nevar arī pieņemt citu. Bet

?sakait, ka tadnu šis Skolas pārzinis var atbildēt par
tīrību un kartību, skolā, ja apkalpotājs skolas pār-
zinim nav padots, nav no viņa atkarīgs! Iznāk tā,
ka tur priekšniekam nav nekādas tiesības un viņš
nevar savas skolas lietas nokārtot tā, kā viņš to
atrod par veļamu. Taisni te notiek tas aplamais, par
ko domā arī Radziņa kungs.. Tāpēc mēs liekam
priekšā to novērst.

Saka, ka darbiniekus nevar šķirt nokalpotājiem.
Izšķirībai starp kalpotāju un darbinieku ir tomēr
diezgan liela._ Mēs katrs zinām, ka apkalpotājs pie-
mēram ir krāšņu kurinātājs, mēs zinām, ka tāds ir
arī grīdu slaucītājs u. t. t.; tikpat labi mēs zinām
to, kas ir skolotājs, kas ir kanclejas' darbinieks un
strādnieks. Izšķirība ir diezgan noteikta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds refe-
rentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
abiem priekšlikumiem. — Berga kungs liek priekša
paredzēt, ka atvaļinājumu piešķiršana, tāpat arī
darbinieku pieņemšana un atlaišana piekrīt iestāžu
pārziņiem. Pašvaldības, kommisijā pieņēma otrā lan
sījuimā pat tādu redakciju, ka šīs tiesības piekrīt do-
mei; ievērojot to, ka mazāku pilsētu domēm nav
citu svarīgu jautājumu, viņas labprāt gribēs arī pie-
ņemt kalpotājus. Trešā lasījumā pieņēma tā, ka
kalpotāju pieņemšana un atlaišana, kā arī atvaļinā-
jumupiešķiršana piekrīt pilsētas valdei. Praksē ir
tā, kā Radziņa kungs aizrādīja, ka pilsētas dome
izdod noteikumus, saskaņā ar kuriem valde arī rī-
kojas. Kalpotājus attiecīgie iestāžu vadītāji liek
priekšā pilsētas valdei, kura tos pieņem, atlaiž un
apstiprina atvaļinājumusi. Praksē šķirošana būs
grūti realizējama.

Pusula kunga priekšlikums — strīpot vārdu «un
kalpotājus» arī nebūtu pieņemams, jo pilsētas valdē
patiesībā ir kalpotāji. Ja tos strīpotu, tad rastos ne-
skaidrība, kas tos pieņem un kas viņiem dod atva-
ļinājumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 6. punkta iesniegti
divi priekšlikumi. Deputāts A. Bergs liek priekša

«?6. punktu pieņemt šādā redakcijā: «pieņemt un atlaist
pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekus un piešķirt tiem at-
vaļinājumus, izņemot kalpotājus un strādniekus, kurus pieņem,
atlaiž 'un kuriem piešķir atvaļinājumus attiecīgo iestāžu vadī-
tāji».»

Deputāts V. Pusuls liek priekšā
«6. punktā kommisijas redakcijā strīpot vārdus «un kal-

potājus».»
Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Berga

iesniegto jauno tekstu. Ja to pieņems, atkritīs pār-
labojums kommisijas tekstā; ja deputāta Berga
priekšā likto tekstu noraidīs,_ nāks nobalsošana de-
putāta Pusula iesniegtais

^
pārlabojums kommisijas

tekstā. Referents izsacījās pret abiem priekšliku-
miem. Lieku uz balsošanu deputāta Berga priekš-
likumu'. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ša
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas
28 balsis, pret — 42 balsis. Deputāta Berga ie-
sniegtais 6. punkta teksts noraidīts. — Nobalsošana

' nāk deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums 6.
punktā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī pārlabo-
juma pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Pārla-
bojums pieņemts. — Nobalsošananak 6. punkts pār-
labotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
6. punkts pārlabotā veida vienbalsīgi pieņemts. —

7. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. punkts.
Vārds deputātam Grantskallnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): 8. punkts
nosaka, ka pilsētas valdei piekrīt apstiprināt pļanus
privātām ēkām, un izdot atļaujas, buvem un pārbū-
vēm saskaņā ar domes lēmumiem, ja tas nav uz-
ticēts sevišķai kommisijai' vai būvnodaļai. Ta tad
pilsētas valdei paredzētas atsevišķas funkcijas, bet
tikai tai gadījumā, ja tās nav uzticētas sevišķai
kommisijai, vai būvnodaļai. 53. pants arī runa par
šīm lietām un pasaka, ka atsevišķu pašvaldības uz-
devumu veikšanai, un pilsētas saimniecisko uzņē-
mumu pārziņai pie pilsētas valdes var darboties
īpašas nodaļas ar valdes locekli kā vadītāju. Ta
tad 53. pantā ir pateikts tas pats., kas 8. punkta bei-
gās — ja tas nav uzticēts sevišķai būvkomimisijai_vai
nodaļai. Man liekas, ka beigu teikums 8. punktā ir
pilnīgi lieks, kāpēc lieku priekšā to nostrīpot, jo
pretējā gadījumā mēs šādus teikumus varam pieka-
bināt ikvienam punktam, bet tie ir pilnīgi nevaja-
dzīgi, tādēļ ka 53. pantā tas jauir pateikts attiecība
uz visiem punktiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Grantskaļna
kunga priekšlikums izskaidrojams vai nu ar pārpra-
tumu, vai ar pilnīgu apstākļu nepazīšanu. Iekšlietu
ministrijā ir būvniecības padome, ir arī vispārīgie
būvno'teikumi, pie kam katras pilsētas dome izdod un
šī būvniecības padome apstiprina vietējos buvnotei-
kumus. Iekšlietu ministris atļauj apstiprināt buv-
plānus vietējām būvnodaļaim_ ar noteikumu, kašo
nodaļu vada inženieris ar būvtiesubam. Kur tāda
inženiera nav, tur būvplānu apstiprināšana piekrīt
pilsētas valdei.

Priekšsēdētājs
^
P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret

Grantskaļna kunga priekšlikumu aiz tiem motīviem,
ko šeit minēja Radziņa kungs. Par būvju uzrau-
dzībuar likumu jau irjizllkta sevišķa atbildība. Ja
likumā nebūs paredzēts

^
ka tas piekrīt atsevišķai

būvnodaļai, kuras vadītājs ir speciālists, tad arī
katrai atsevišķai pilsētas valdei bus jāatbild līdz ar
būvnodaļu. Tāpēc nevar pieņemt deputāta Grants-
kaļna priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts, E. Grants-
kalns iesniedzis priekšlikumu —

8, punktā strīpot beigas, sākot ar vārdiem «ja tas..»

Referents izsacījās pret deputāta Grantskaļna
priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Grantskaļna priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturasi. Tādu nav.
Par deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodota 21
balss, pret — 31 balss. Priekšlikums noraidīts. —?
Nobalsošanā nāk 8. punkts kommisiijas redakcija.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 8. punkta pieņem-
šanu kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 8. punkts komimisijas redakcijā vienbal-
sīgi pieņemts. — 9. punkts. Iebildumu nav? Pie-
ņemts. — 10.punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. ?—
11.punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — 12.punkts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 13. punkts. Iebildumu
nav? Pieņemts. — 14. punkts. Iebildumu nav? Pie-
ņemts. — 15. punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. ?—
16.punkts. Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk 52. pants visumā pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 52. panta pieņemšanu vi-
sumā pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 52. pants visumā pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 53. pantu.
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Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai un pilsētas

saimniecisko uzņēmumu pārziņai pie pilsētas valdes var dar-
boties īpašas nodalās ar valdes locekli ka vadītāju.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Iebildumu nav? 53. pants pieņemts. —
54. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas valdes sarakstīšanos ar valsts un citam iestādēm

un privātpersonām paraksta _ pilsētas galva, vai _viņa vieta ta
biedrs vai valdes loceklis, kā arī sekretars_ vai ta vietas izpil-
dītājs. Pilsētas darbvedība un sarakstīšanas ar valsts un paš-
valdību iestādēm vedama valsts va'oda.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 54. panta
neviens nevēlas? Iebildumu nav? 54. pants pie-
ņemts. — 55. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs^
«Pilnvaras lietu vešanai administratīvas un tiesu iestādes

katrā atsevišķā gadījumā uz valdes lēmuma pamata paraksta
pilsētas galva vai viņa vietā tā biedrs un sekretārs vai ta vie-
tas izpildītājs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam -
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man ir priekš-
likums 55. pantā strīpot vārdus «katra atsevišķa
gadījumā». Sie vārdi var nadīt _ tikai pārpratumus un
lieku darbu. Parasti taču ir ta, ka uz valdes lēmu-
ma pamata pilnvaras tiek izdotas visu lietu veša-
nai administratīvās un tiesu iestādes. Protams,
tasatkarājas no pilsētas valdes uzticības. Līdz šim
Apgabaltiesas prakse bija tāda, ka, mainoties domes
un valdes sastāvam, pilnvara bija jāatjauno. Esmu
kādas pilsētas pilnvarotais un uz vienas kopīgas
pilnvaras pamata esmu vedis visas lietas kārtēja
un administratīvā tiesā, bankās, administratīvas ie-
stādēs, u. t. t. Tas viss darīts uz vienas pilnvaras
pamata; atjaunoju šo pilnvaru mainoties domes resp.
valdes sastāvam. Prasīt, lai pilnvara tiktu izdota
katrā atsevišķā gadījumā, būtu lieka un pilnīgi ne-
vajadzīga pašvaldību apgrūtināšana

^
Pilsētai nav

taču viena lieta vien. Administratīva tiesā dažreiz
jānodarbojas ar 10—15 nodokļu lietām mēnesī. J_a
nu katrā lietā būtu ļāiet pie notāra, jātere laiks, jā-
maksā notāra honorārs un zīmogmarkas, tad tas bū-
tu lieks pašvaldību laika un līdzekļu tēriņš. Tāpēc
pilsētu valdēm jādod tiesības izdot pilnvaras pec
saviem ieskatiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runa vāciski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par 55 pan-

tu izbeigtas. Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Esmu pret Radziņa

kunga izteiktām domām,.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 55. panta man

neviens priekšlikums nav iesniegts. Lieku 55. pan-
tu uz balsošanu. Lūdizu pacelties tos, kas ir pret 55.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
55. pants vienbalsīgi pieņemts. — 56. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Vispārējā uzraudzība par pilsētas valdes darbību piekrīt

pilsētas galvām vai viņa biedram, kurš izpilda tā vietu.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?

Pieņemts. — 57. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pilsētas va'des sēdes noturamas, pec vajadzības, un tas

sasauc un vada pilsētas galva vai viņa vietā tā biedrs. Sēdes
ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās pi'sētas galva vaa viņa biedr?
un vismaz puse no pārējā valdes locekļu skaita. Visus jautāju-
mus valde izšķir ar klātesošo locekļu abso'ūtu balsu vairā-
kumu. Ja balsis dalītos uz pusēm, tad balsojams otrreiz, un
ja arī tad balsis dalītos uz pusēm, priekšlikums atzsītams par
noraidītu. Ba'sot var atklāti, bet kaut uz viena valdes locekļa
pieprasījumu jābalso aizklāti.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Piezīme. Pilsētās, kur valde sastāv no 3 personām, val-
des sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās visi val-

des locekli,»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam'

Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Šiīn panta

ir runa par balsošanas veidiem'; valdē. Te teikts,, ka
balsot var atklāti, bet ja kaut viens valdes loceklis
pieprasa aizklātu balsošanu, tad jābalsoaizklāti. Mes
domājam, ka valdes sēdēs visus jautājumus vajaga
izšķirt atklāti balsojot. Nekādi noslēpumi valdes sē-
dē netiek cilāti. Valdes sēdes patiesība visas ir aiz-
klātas, tur neviens nepiedalās, tā tad slēptiesņo ār-
pasaules valdei nemaz nav vajadzīgs. Aizklāta bal-
sošana šeit ir pilnīgi lieka un nevajadzīga, bet ja
pieņemtu tādu balsošanas, veidu, ka viens valdes lo-
ceklis var pieprasīt aizklātu balsošanu, tad varētu
gadīties, ka to sāk prasīt katrā sēdē _, un tas galu
galā var novest pie nejēdzībām. Tāpēc es lieku
priekšā izteikt šo teikumu tā, ka balsot var atklāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par 57.
pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
Būmeistera priekšlikumu. Kommisijas sēde šis jau-
tājums tika plašāk pārrunāts un konstatēts, ka var
rasties jautājumi, kur aizklāta balsošana nepiecie-
šama. Lai būtu iespēja to panākt, kommisijā pie-
krita tādai redakcijai, ka dažos gadījumos var but
arī aizklāta balsošana; tāpēc lūdzu šo deputāta Bū-
meistera priekšlikumu noraidīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Bū-
meisters. iesniedzis priekšlikumu:

«97. panta pēdējo teikumu izteikt sekojoši:
«Balsot var atklāti».»
Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-

ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Būmeistera priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret -—
32 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana
nāk 57. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 57. pants kommisijas redakcija vien-
balsīgi pieņemts. — Lūdzuļ nolasīt 58. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Visi pilsētas valdes lēmumi protokolējami. Protokolu

paraksta attiecīgas sēdes vadītājs, klātbijušie valdes locekļi un
sekretārs vai tā vietas izpildītājs. Ja pilsētas galva atzīst, ka
valdes lēmumi nesaskan ar likumu vai domes lēmumiem, viņš
aptur to izpildīšanu un tuvākā domes sēdē ziņo par to domei
domstarpību izšķiršanai.

Piezīme: Va'des locekļu atsevišķas domas uz viņu pie-
prasījumu ierakstāmas protokolā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem. '

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Šinī pantā pare-
dzēts, ka tad, kad pilsētas galva atzīst, ka valdes
lēmums nesaskan ar likumu vai domes lēmumiem,
viņš aptur tā izpildīšanu un tuvākā domes sēdē zi-
ņo par to domei, domstarpību izšķiršanai. Te pilsē-
tas galvām dotas zināmas veto tiesības. Nav jāaiz-
mirst, ka pilsētas galva ir domes ievēlēts, un saska-
ņā ar visa likuma garu pilsētas galvām nebūt nav do-
tas lielākas tiesības nekā pārējiem valdes, locekļiem.
Valde ir kollēgiāla iestāde, un galva ir šīs_ iestādes
dalībnieks, tāpēc dot viņam tiesības apturēt valdes .
lēmumus ir pilnīgi nedibināti. Valde pati atbild par
saviem lēmumiem. Visi valdes locekļi labi zin, par
ko viņi balso. Ja viņi nobalsos par .nelikumīgiem
priekšlikumiem, tad viņi paši pratīs par tiem atbil-
dēt, bet dot pilsētas galvām tiesību atbildēt par vi-
ņu rīcību ir pilnīgi nelikumīgi. Ari pilsētas galva
bieži vien var apturēt pilsētas valdes lēmumus tik-



373 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 11. sēde 1'9'30. g a d a 28. f e b r u ār ī. 374

pat nelikumīgi, un, protams, tas tikai var traucēt
pašvaldības darbu un nostādīt pilsētas valdes lo-
cekļus it kā pilsētas galvām padotu ierēdņu stā-
voklī, kas saskaņā ar šī likuma garu un saturu ne-
maz .nav domāts. Mums jauir piedzīvojumi ar ap.-
riņķu valžu priekšsēdētājiem., kurus iecēlusi mini-
strija. Šie piedzīvojumi gaiši pierāda, ka apriņķu
valžu priekšsēdētāju rīkojumi attiecībā uz valdes
lēmumu apturēšanu un kritizēšanu ļoti bieži ir neli-
kumīgi. Ir pat bijuši gadījumi, kad ir apturēti pil-
nīgi pareizi valdes lēmumi. Visu to ievērojot, es
lieku priekšā dzēst 58. panta trešo teikumu, kas
sākas ar vārdiem: «Ja pilsētas galva atzīst...»,
līdz beigām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates par 58. pantu izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man koimmi-sijas
vārdā jāizsakās pret Ulpes kunga priekšlikumu,jo
pilsētas galvām te netiek dotas nekādas ārkārtīgas
tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt pilsētas val-
des lēmumu izpildīšanu. To viņš var darīt tikai tā-
dā gadījumā, kad tie nesaskan ar likumu vai domes
lēmumiem. Protams, viņš par savu darbību ir at-
bildīgs. Kommisijai domā, ka valdes lēmumu kont-
rolēšanapar to likumību un saskaņotību ar augstā-
kā orgāna — domes 'lēmumiem katrā ziņā ir vaja-
dzīga. To dara pilsētas galva; tas_pastāv prakse
arī tagad un līdz šimnav radījis neērtības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Ulpe
iesniedzis priekšlikumu:

«58. pantā strīpot sekojošu teikumu;
«Ja pilsētas galva atzīst, ka valdes lēmumi nesaskan ar

likumu vai domes lēmumiem, viņš aptur to izpildīšanu un tuvā-
kā domes sēdē ziņo par to domei domstarpību izšķiršanai».»

Referents izsacījās pret to. Lieku deputāta Ul-
pes priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Ulpes priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 34
balsis. Priekšlikums noraidīts'Nobalsošana nak
58. pants kammisijas redakcija. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 58. pants kommisijas redakcija vien-
balsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 59. pantu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:

«Sūdzības par pilsētas valdes lēmumu un rīkojumu neli-
kumību pilsētas iedzīvotāji, kā privātpersonas, ta valsts un paš-
valdības iestāžu darbinieki, un privātas iestādes un_ organizā-
cijas var iesniegt pilsētas domei 14 dienu laika no lēmuma vai
rīkojuma paziņošanas. Par pilsētas domes lēmumiem «utis lie-
tās sūdzības iesniedzamas 36. panta paredzēta kartiba,»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

*
'" „„

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 59. panta ir
lieki uzskaitītas privātas personas un valsis un paš-
valdības iestāžu darbinieki, ja ir runa par pilsētas
iedzīvotājiem. Te teikts, ka pilsētas iedzīvotajiem
ir tiesība iesniegt sūdzības; pec tam papildināts, ka
sūdzības var 'iesniegt arī privātas personas un
valsts un pašvaldībasiestāžu darbinieki. Tas ar heks,
jo privātas personas un valsts_ un pašvaldības dar-
binieki ir pilsētas iedzīvotāji, tāpēc viņiem ari ir tie-
sība iesniegt sūdzības. Lai nebūtu pārpratumu, lieku
priekšā šo teikumu strīpot. Tad paliktu: «pilsētas
iedzīvotāji, privātas iestādes un organizācijas». Tur
būtu jau viss ietverts. ';. y.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
59. pantu izbeigtas,. Vārds referentam. (Referents
E. Rimbenieks uo vietas: «Nav iebildumu.») — De-
putāts K. Būmeisters iesniedzis priekšlikumu:

/

«Pilsētu pašvaldības likuma 59. pantā strīpot vārdus «ka
privātpersonas, tā valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki
un».»

Referentam iebildumu nav. Lieku šo priekš-
likumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāta Būmeistera priekš-
likums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak 59.
pants pārlabotā veida. Ludzu pacelties tos, kas_ ir
pret 59. panta pieņemšanu pārlabota veida. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 59. pants pārlabota vei-
dā vienbalsīgi pieņemts. — 60. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Iekšlietu ministrija pārrauga no likumības viedokļa pil-

sētas valdes un viņai padoto iestāžu darbību, darbvedību, kasi
un mantas stāvokli, prasot no pilsētas pašvaldības ziņas un pa-
skaidrojumus attiecībā uz visiem tas pienākumiem un uzdevu-
miem. Ja pārraugot atklātas ne'ikumības, tad_ Iekšlietu mini-
strija ziņo par to domei, liekot priekša tas novērst. Par atklā-
tiem pārkāpumiem un noziegumiem Iekšlietu ministrija ziņo
prokuratūrai vainīgo saukšanai pie atbildības.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Šai pantā
atkal ir runa par Iekšlietu irninistrijas_pārraudzību
no likumības viedokļa. Vairākkārt mes esamliku-
ši priekšā atņemt Iekšlietu ministrijai šīs pārraudzī-
bas tiesības, bet tā kā Augstais nams ir pret šo tie-
sību strīpošanu, tad še mes šādu priekšlikumu vairs
neiesniegsim', bet liksim priekša Iekšlietu ministrijas
pārraudzību no likumības viedokļa zināma mēra
normēt.

60. panta pirmais teikums nosaka, ka Iekšlietu
ministrija pārrauga no likumības viedokļa pilsētas
valdes un viņai padoto iestāžu darbību, darbvedību,
kasi un mantas stāvokli. Te jājautā,ka no likumības
viedokļa var pārraudzīt mantas stāvokli. Tas taču
ir kaut kas pilnīgi neiespējams! Man liekas, ka pār-
raudzības orgānu intereses iestāžu darbība, darb-
vedība un kase. Šīstrīs darbības daļas pārraudzī-
bas orgāns var pārraudzīt, var kontrolēt, vai liku-
mīgi iekasēti nodokļi, vai kārtīgi izdarītas izmaksas
un vai darbvedībā viss kārtībaBet mantas stāvokļa
pārraudzība nav iespējama, tāpēc nav saprotams,
kas te būtu domāts. Man liekas, ka neskaidrības li;
kūmā nevajadzētu atstāt, tapec mes liekam priekša
strīpot vārdus: «no mantas stāvokļa», lai paliktu
tikai vārdi «darbvedība» un «kase». — Tas būtu
viens priekšlikums.

Otrs priekšlikums attiecas, uz to, ka pārraudzī-
bas orgānam' ir tiesības prasīt ziņas un paskaidro-
jumus, kā kommisijas redakcija teikts, par visiem
tās pienākumiem un uzdevumiem!. Ta tad par vi-
siem pienākumiem un uzdevumiem, par ko mes ru-
nājām, apspriežot pilsētas valdes funkcijas un 2.
pantu, Iekšlietu ministrijai ir tiesības prasīt paskai-
drojumusi, vienalga, vai dome ir ko lēmusi, vai ne.
Mums liekas, ka tāds stāvoklis nav pareizs unka jā-
nosaka, kādos gadījumos Iekšlietu ministrijai tiesība

' prasīt paskaidrojumus; un' tie būtu: 1) vai nu uz
pieņemta lēmuma pamata, 2) vai uz iesniegtas sū-
dzības pamata, 3) vai ja pārraudzības orgāns pats
ir revidējis pilsētas pašvaldību un konstatējis tur
nelikumības. Tie ir tie 3 gadījumi, kad pārraudzī-
bas orgāns var pieprasīt ziņas un paskaidrojumus;
visos citos gadījumos Iekšlietu ministrijai ka pār-
raudzības orgānam nebūtu tiesības iejaukties pilsē-
tas pašvaldības dzīvē. Mēs liekam priekšā izteikt
šo punktu tā: «Uz visiem jautājumiem,_sakara ar
pieņemtiem lēmumiem, iesniegtām sūdzībām vai at-
klātām nekārtībām». Tikai uz šo 3 iemeslu pamata
Iekšlietu ministrijai kā pārraudzības orgānam tie-
sība iejaukties pašvaldību dzīve.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Vārds . -
putatam ZlaugOtnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Lasot pašvaldības likumu, mēs atdura-
mies uz pantiem, kur Iekšlietu ministrijas pārraudzī-
ba no likumības un lietderības paredzēta gandrīz
katrā nodaļā vairāk reižu. Arī 60. pants nosaka,
ka Iekšlietu ministrija pārrauga no likumības vie-
dokļa pilsētas valdes darbību u.t. t., u. t. t. Mums
taču ir revīzijas kommisijā. Ja' tiek vēlēta viena
pašvaldības iestāde, kurai ir ari revīzijas kommisijā,
kas taču revidē ir no likumības viedokļa, ir no pie-
ņemtā budžeta viedokļa un seko, lai pilsētas domes
īlemumi tiktu ievēroti, tad taču skaidrs, ka atkrīt
katra pārraudzība

^
kas šeit arvien un visur tiek

ievesta un likta klāt. Rodas cilvēki un rodas depu-
. tati, kuji 1aizstāv šo pārraudzību, ka pilsētas domes
un pilsētas, valdes darbība, jārevidē sevišķām mini-
strijas ieliktām personām, ministrijas, kas taču pati
?ir_ padodama sabiedrības kontrolei, kurā pašā ir ie-
sūkušās dažādas noziedzības, nolaidības, un varbūt
nelikumīga darbība. Šī ministrija nu būs tā pār-
raudzītajā, kas pārraudzīs pilsētu pašvaldības un
bus kompetenta spriest ir no lietderības, ir no li-
kumības, ir no citiem: viedokļiem. Es domāju, ka
vismaz tikdaudz gan vajadzētu uzticēties pašiem
pilsoņiem, tiem iedzīvotājiem, kas pilsētas domi ir
velējuši; bez tam domei vajadzētu uzticēties arī pil-
sētas valdes darbībai, jo tā vienu otru reizi var būt
daudz skaidrāka nekā viena otra ierēdņa pārraudzī-
ba. Vairāk vajag uzticēties' tām personām un tiem
darbiniekiem, kas šo iestādi ir vēlējuši un kas tanī
darbojas. Tapec es saku, ka nekādā ziņā nav at-
taisnojama [ministrijas iejaukšanās pašvaldības dar-
bība; tas nav vajadzīgs, jo tas tikai traucēs darbu.
Es lieku priekša strīpot Iekšlietu ministrijas pārrau-
dzību par pašvaldības iestādēm.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Grantskalnaim.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Kreisa-
jam spārnam sevišķi nepatīk Iekšlietu ministrijas
pārraudzība. Kadeļ nepatīk? Tādēļ, ka Iekšlietu
ministrijai ir uzlikts par pienākumu pārraudzīt pilsē-
tu pašvaldībudarbību, revidēt to. Te nu, lūk, kun-
gi, ir tas suns aprakts! Bet ja nu jums viss ir tik
laba kartība, kapec tad jūs tik ļoti baidāties no šīs
Iekšlietu ministrijas?

Bez zināmas pārraudzības nevar iztikt. Pār-
raudzība katra ziņā ir vajadzīga, un vajadzīga ne
tik vien revīzijas kommisijas, bet zināmos apstākļos
arī centra — ministrijas pārraudzība. Tā tas ir bi-
jis līdz šim, un prakse ir izrādījies par nepieciešamu.

Ja nu te nāk Būmeistera kungs un aizrāda, ka
pārraudzība nav vajadzīga par pilsētu pašvaldību
mantu, tad jāsaka, ka tā tas nav. Arī par mantu ir
jabutattiecīgiem parakstiem, jāuzrāda, cik šīs man-
tas ir, jāuzrada ta bilance u. t. t. Tam visam 1 jāsa-
sikan ar attiecīgiem nosacījumiem. Laii tas būtu ie-
vērots un izpildīts, vajadzīga pārraudzība. Tā tad
jau likuma izpildīšanas deļ vien ir nepieciešama zi-
nāma mantas pārraudzība.

Tālāk Būmeistera kungs grib, lai ministrijai bū-
tu tiesības prasīt_ ziņas un paskaidrojumus tikai par
atsevišķiem jautājumiem, vai ja ir ienākušas atse-
višķas sūdzības. Bet ja nu šo _ sūdzību nav, bet to
vieta ir gan .nelikumības, vai tādā gadījumā jūs gri-
bat ministrijai liegt tiesības novērst nelikumības un
pārraudzības kārtībā neatkarīgi no sūdzībām šīs ne-
likumības pārtraukt?

_Kā redzat, kungi, jūs prasāt par daudz. Te nav
nekāda iemesla tiem sašaurinājumiem, kurus grib
izkaulēt Būmeistera kungsi Bet lai novērstu var-

būtējus pārpratumus, es lieku priekšā pirmā rindā
strīpot vārdus «no likumības viedokļa», jo varbūt
Būmeistera kungam zināmā mērā patiešām ir taisnī-
ba, ka tad katru reizi būs jāizdibina, vaipārraudzība
notiek no likumības viedokļa, vai pēc būtības. 9.
pantā mēs jau esam deklarējuši, ka pastāv pārrau-
dzība no likumības viedokļa, un ar to pietiek. Kat-
rā pantā vienu un to pašu atkārtot ir gluži lieki un
nevajadzīgi. Ja jau vienā pantā deklarēts,ka pastāv
pārraudzība no likumības viedokļa, tad nav vairs
vajadzīgs turpmākos pantos to pašu nepārtraukti
atkārtot. Tad būs skaidrs, ka Iekšlietu ministrija
pārrauga un revidē pašvaldības, protams, no likumī-
bas viedokļa, ciktāl tas likumā nav atsevišķi un īpa-
ši noteikts, jozināma revīzija un pārraudzība ir pa-
redzēta arī pēc būtības 31. un citos, pantos, kā to
Saeima pieņēma. Tāpēc Hieku priekšā nostrīpot šo
lieko izteicienu, kas, runājot Būmeistera kunga vār-
diem, rada tikai neskaidrību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates
par 60. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Deputāts Zlaugotnis-
Cukurs iesniedzis priekšlikumu — pantu strīpot.
Man kommisijas vārdā jāizsakāspret to, jo šinī pan-
tā paredzēti ļoti svarīgi pienākumi, kas ar šopantu
uzlikti. Iekšlietu ministrijai attiecībā pret pašvaldī-
bām.

Deputāts Būmeisters liek priekšā otrās rindas
beigās strīpot vārdus «un mantas stāvokli». Man jā-
izsakās arī pret to, jo motīvi, kurus Būmeistera
kungs minēja, bija tādi, ka it kā nebūtu iespējams
pārbaudīt, pārraudzīt, resp. revidēt pilsētas saimnie-
cību, zīmējoties uz viņas mantas stāvokli. Man jā-
saka, ka tas ir iespējams. (Starpsauciens pa kreisi:
«Arī no likumības viedokļai?») — Arī no likumības
viedokļa, jo, piemēram, attiecīgos likumos ir prasīts,
lai pilsētas manta un visi viņas īpašumi būtu ierak-
stīti grāmatās ar attiecīgām vērtībām', un ja tas nav
padarīts ... (starpsauciens pa kreisi: «Tā jau ir
darbvedība!») — jā, tā ir darbvedība, bet pārliecinā-
ties par to, vai ierakstītā manta arī atrodas tādā stā-
voklī, kādā šī manta ievesta grāmatās, nebūtu vairs
darbvedības darīšana, bet cits neviens to nevarētu
darīt. Es izsakos pret šovārdu strīpošanu.

Tas pats man jāsaka arī par nākošo deputāta
Būmeistera priekšlikumu — vārdus: «uz visiem
tās pienākumiem, un uzdevumiem» atvietot ar seko-
jošo: «uz visiem jautājumiem, sakarā ar pieņem-
tiem lēmumiem, iesniegtām sūdzībām vai atklātām
nekārtībām». — Ja nebūtu lēmumu, jautājumu unsū-
dzību, tad ministrijai, pēc Būmeistera kunga do-
mām, nebūtu vajadzīgs ierasties pilsētas pašvaldībā
un pārliecināties par viņas stāvokli. Kommisijā tā
nav domājusi. Viņa ir domājusi, ka Iekšlietu mini-
strijai ir tiesība katrā laikā izdarīt revīziju
pilsētas saimniecībā un pārbaudīt, ka tiešām saim-
niekots' tiek tā, kā to prasa attiecīgie likumi.

Par Grantskaļna kunga priekšlikumu — strīpot
vārdus «no likumības viedokļa» — man jāsaka, ka,
patiesību sakot, kā jau iesniedzējs aizrādīja, šis pa-
skaidrojums jau ir 9. pantā. Tāpēc lielas vajadzī-
bas to atkārtot nav, bet šie vārdi ir atkārtoti, lai
aizrādītu, ka ministrijai piekrīt uzraudzība no liku-
mības viedokļa.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 60. pan-
ta_iesniegti trīs priekšlikumi. Vispirms deputāts K.
Būmeisters iesniedzis šādu priekšlikumu:

«'60. pantā
1) otrās rindiņas beigās strīpot vārdus: «un mantas stā-

vokli»;
2) vārdus: «uz visiem tās pienākumiem un uzdevumiem»

atvietot ar sekojošo:
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«uz visiem jautājumiem, sakarā ar pieņemtiem lēmumiem,
iesniegtām sūdzībām vai atklātām nekārtībām».

Par katru punktu balsot atsevišķi,»
Deputāts J. Zlaugotnis-Cukurs iesniedzis priekš-

likumu
'60. pantu strīpot.

Deputāts E. Grantskalns liek priekšā
60. panta otrajā rindiņā strīpot vārdus «no likumības

viedokļa».
Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Zlaugotņa-

Cukura priekšlikums. Ja to pieņeims,_ atkritis divi
pārējie priekšlikumi. Referents izsacījās pret depu-
tāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu. Tikai 3 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Deputāta Zlaugotņa-Cukura

. priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanānāk deputāta
Būmeistera priekšlikums. Deputāts Būmeisters liek
priekšā balsot par katru viņa priekšlikuma punktu
.atsevišķi. Augstajam namam iebildumu nav? Tas
pieņemts. Nobalsošanā nāk deputāta Būmeistera
priekšlikuma pirmā daļa —

60. pantā strīpot vārdus «un mantas stāvokli».
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir pair deputāta Būmeistera priekšlikumapirmās
daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera
priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu nodotas 27
balsis, pret — 36 balsis. Pirmā daļa noraidīta. --
Nobalsošanā nāk priekšlikuma otra daļa. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par otrās daļas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas. pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Būmeistera priekšlikuma otras daļas
pieņemšanunodotas 24 balsis, pret — 38 balsis. Ari
otrā daļa noraidīta. Līdz ar to noraidīts viss priekš-
likums.— Beidzot nāk nobalsošanā deputāta Grants-
kaļna priekšlikums, kuru referents neatbalstīja. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Grantskaļna
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,'kas ir p_ret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodo-
tas 35 balsis, pret —__ba,lsis. Šis priekšlikumspie-
ņemts. — Nobalsošanā nak 60. pants pārlabota veida.
Lūdzu pacelties tos,kas ir pret 60. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas ir par 60. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Par 60. panta pieņemšanu pārla-
botā veidā nodota 41 balss^

pret ta pieņemšanu nav
nodota neviena balss, atturējušies 27. 60. pants pār-
labotā veidā pieņemts.

«Ceturtā nodala.
Revīzijas kommisijā.»
Iebildumi pret virsrakstiem nav? Tie pieņemti.

— 61. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijas priekšsēdētāju un locekļus ievel

pilsētas dome uz to pašu laiku, uz kādu velēta dome. Kommisi-
jas locekļu skaitu noteic dome, bet ne mazāk par 3, ieskaitot
priekšsēdētāju.

Ievēlēt var katru, kam ir pašva'dību vēlēšanu tiesības,
izņemot pilsētas valdes locekļus, algotus pilsētas darbiniekus,
pilsētas darbu izpildītājus un piegādātājus.

Revīzijas kommisijas locekli stājas pie savu -pienākumu
izpildīšanas tūl't pēc tam, kad stājies likumīgā speķa domes
lēmums par viņu ievēlēšanu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Bergam. ? ' '

A. Bergs (nācionalais_ bloks):_ Deputātu kungi!
Mēs pieņēmām proporcionālas velēšanaspilsētasval-
dei. Par to varēja strīdēties un debatēt, bet par to,
ka revīzijas kommisijā Javel uz proporcionalitātes
pamatiem, navko strīdēties, jo tur taisni vajadzīga

garantija, ka visas partijas būs tanī reprezentētas,
ko var dot tikai proporcionalitātes princips. Ja to
šeit neminēsim, tad varēs celties pārpratumi.

Bez tam man ir vēl otrs pārlabojums. Te teikts,
ka ievēl revīzijas kommisijas priekšsēdētaju u. t. t.
Priekšsēdētāju, acīmredzot, nevar ievelēt proporcio-
nāli, jotā ir vienapersona; tāpēclieku priekša strīpot
vārdus «priekšsēdētāju un». 62. pantā jau ir teikts
ka revīzijas kommisijā izvēl no sava vidus priekšsē-
dētāja biedri un sekretāru. Tā tad bus jāpieliek,_ka
viņa izvēl arī priekšsēdētāju. Tad proporcionalitāte
attieksies uz visiem kornmisijas locekļiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Likuma nav
teikts, ko revīzijas kommisijā var ievelēt un ko ne.
Mēs domājam, ka _ir ļoti svarīgi to noteikt, jo jau
51. pantā mēs pieņēmām, ka valdes locekļi nedrīkst
būt radniecīgās attiecībās; jo vairāk tas attiecas
uz revīzijas kommisijas locekļiem, lai viņiem nebūtu
radniecīgas attiecības ar tiem valdes locekļiem, kuru
darbība viņiem jārevidē.- Šī prasība ir pilnīgi di-
bināta, tāpēc lieku priekšā pieņemt piezīmi: «Par re-
vīzijas kommisijas locekli nevar ievēlēt personu,
kura sastāv 51. pantā minētās radniecīgās attiecības
ar pilsētas valdes locekļiem.» Ta,būtu prasība, pret
ko nevarētu celt nekādus iebildumus.

Kas attiecas uz Berga kunga priekšlikumu, tad
mums izliekas savādi, ka te jūs gribat skaidrību, bet
tad, kad skaidrības deļ vajadzēja pieņemt pārrau-
dzību no likumības viedokļa 30. un 60. panta, jus
uzstājāties pret to.

Mēs sava viedokļa būtību jau izteicam pie 29.
panta, un mums liekas, ka jūsu priekšlikums ir pil-
nīgi nevietā. Tas radīs pārdomas, par kādu propor-
cionalitāti ir runa 29. pantā un par kādu 6L panta.
(A. Bergs no vietas: «Es noņemu savu priekšlikumu
par proporcionalitāti.»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Rusulam, _

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runa vāciski) ):
Šo priekšlikumu mēs varam tikai atbalstīt. _Cik ne-
vietā ir proporcionalitāte pilsētas valdes_ velēšanas,
tik vēlama tā ir revīzijas kommisijas velēšanas, jo
dod iespēju visām pilsētas domes frakcijām piedalī-
ties šīs kommīisijas darbā.

Turpretim kas attiecas uz_ proporcionalitātes
principu pilsētas valdes vēlēšanas, tad mes uzska-
tām še jau pieņemto noteikumu par tik nelaimīgu,
ka ceram, ka trešālasījumā tas atkal tiks strīpots.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
61. pantu izbeigtas. — Deputāts A. Bergs ir paziņo-
jis, ka viņš sava priekšlikuma otro daļu noņem. Lu-
dzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Berga kunga priekš-
likums skan: «Pilsētu pašvaldības likuma 61. panta
strīpot vārdus «priekšsēdētāju un».»

Es nu nezinu, vaikomimnsija darbosies bez priekš-
sēdētāja. (A. Bergs no vietas: «No sava vidus!»)
Ja pieņemtu, ka kommisijā priekšsēdētāju izvel no
sava vidus, tad būtu viena alga, bet kamēr tas nav
pieņemts, tikmēr es nevaru izteikties par šo priekš-
likumu.

Par Būmeistera kunga priekšlikumu —
61. pantu papildināt ar sekojošu piezīmi: «Re-

vīzijas kommisijā nevar ievēlēt personas,_ kas sa-
stāv 51. pantā minētās radniecīgās attiecības ar pil-
sētas valdes locekļiem.» —
man jāizsakāspozitīvi.

*) Runātāja atreferējums.



379 Latvijas Republikas III Saeimas V s esijas 11. sēde 1930. gada 28. februārī. 380

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 61. panta
iesniegti divi priekšlikumi.. Deputāts K. Būmeisters
liek priekšā:

«61. panbi papildināt ar sekojošu piezīmi: «Revīzijas kom-
misijā nevar ievēlēt personas, kuras sastāv 51. pantā minētas
radniecīgās attiecības ar pilsētas valdes locekļiem».»

Deputāts A. Bergs iesniedzis priekšlikumu:
«61. oantā strīpot vārdus «priekšsēdētāju un».»
Referents to neatbalsta. Lieku uz balsošanu de-

putāta Berga priekšlikumu. Ludzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
DeputātaBerga priekšlikumspieņemts. Nobalsošana
nāk deputāta Būmeistera priekšlikums,, par kuru
izsacījās referents. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts.— Nobalsošanānāk 61. pants pārlabota veida.
Lūdzu pacelties tos,kas ir pret 61. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
61. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 62. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijā izvēl, no sava vidus priekšsēdētāja

biedru un sekretāru. Viņas sēdes ir pi'ntiesīgas, ja tajās pie-
dalās ne mazāk kā puse locekļu, ieskaitot priekšsēdētāju vai
viņa biedru.

Piezīme. Pilsētās, ku-r revīzijas kommisijā sastāv no 3
personām, kommisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja ta-
jās piedalās visi kommišiijas locekļi.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Seit_ es gribu ie-
sniegt pārlabojumu, par kuru jau runāju, kuru tā-
pēc neatkārtošu. Tas paredz, ka revīzijas kommi-
sijā pati no sava vidus ieceļ sev priekšsēdētaju;
tāpēc šī panta vidū jāiesprauž vardi «priekšsēdē-
tāju un».

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam. Juraševskim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 62. pan-
tam ir piezīme. Ja iepazīstamies ar šo likumu, tad
redzam, ka piezīmes _ir ļoti daudz pantiem. Piezī-
mes likumu padara pārāk raibu. Piezīme pie panta
nozīmē izņēmumu, un ja šādu piezīmju ir daudz,
tad likums iznāk par daudz raibs. Man liekas, ka
šo piezīmi ļoti īsi un labi var ietilpināt paša panta
tekstā. Ir jāizlabo tikai otra rindiņa beigu vardi
«ne mazāk» un trešā rindiņa vardi «ka puse lo-
cekļu» un tie jāatvietoar sekojošu tekstu:_ «ja tanīs
piedalās ne mazāk kā trīs _ locekļi». Ta tad ar
nedaudz vārdiem: «ne mazāk ka trīs locekļi» var
atvietot visu piezīmi. Es domāju, ka Augstajam
namam nebūs nekādu iebildumu_ pret šo manu par-

- labojumu, tāpēc es lieku priekša piezīmi strīpot ui>
otrās rindiņas beigās un trešās rindiņas sakuma
vārdus «ne mazāk par pusi locekļu» atvietot ar
vārdiem «vismaz puse, bet ne mazāk kā 3 locekļi».

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pašvaldības kommi-
sijā, apspriežot šo pantu, ierosināja jautājumu, ka
tādā gadījumā, ja revīzijas komunisija ir tikai 3 lo-
cekļi, noteikt kvorumu, vai vajadzīgi visi 3 lo-
cekļi, jeb no trim vairāk kā puse, t. i. 2 locekļi.
Kommisijā atzina, ka revīzijas kommisijai _ir spe-
ciāli uzdevumi, ka ļoti bieži jāizdara steidzīgas re-
vīzijas un nebūtu pielaižams, ka viens no trim lo-
cekļiem ar savu neierašanos uz revīzijas komimisi-
jas sēdēm traucētu revīzijas kommisijas darbību
un tādi pēc būtības anullētu revīzijas kommisijas
pienākumus, jo revīzijas kommisijai vispār ir darī-
šana ar tādām lietām,, kas jāveic steidzīga kārta.
Izdarot revīzijas, ļoti bieži jāsaduras ar noziegu-

miiemy kuruls revīzijas novilcināšana lielākā vaS
mazākā mērā var noslēpt un notušēt. Tā var gadī-
ties, ka viens no trim kommisijas locekļiem, kas
ieinteresēts tanī lietā, kas nāk no tām aprindām,
kuru nodaļa tiek revidēta, ar savu neierašanos uz
sēdēm 1 traucē revīzijas koimmisijas darbību. Tas
nav pielaižams, un tāpēc šī piezīme Strīpojama.
Komimisiija arī to nolēma, bet, kā redzams, aiz
darbvedības pārskatīšanās šī piezīme ir ievietota,
jo tas bija kodifikācijas nodaļas priekšlikums, ko

? kommisijā noraidīja. Es domāju, ka Saeimas vai-
rākums atbalstīs manu priekšlikumu. Gadījumos,
kad kāds no revīzijas kommisijas locekļiem siste-
mātiski iztrūktu sēdēs, pārējie revīzijas kommisi-
jas locekļi varētu netraucēti turpināt savus pienāku-
mus,!, i. revidēt domesnodaļu darbību. Aiz šiemieme-
sliem' lieku priekšā strīpot piezīmi un nepiekrist
deputāta Juraševska kunga' priekšlikumam, kas grib
ievietot piezīmes saturu pašā pantā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
62. pantu izbeigtas. Vārds referentam'.

Referents E. Rimbenieks: Berga kunga priekš-
likums — 62. panta 1. rindā pēc vārda «vidus» ie-
spraust vārdu «priekšsēdētāju», — jāpieņem sakara
ar nupat pieņemto Saeimas lēmumu 61. panta; tā-
pēc es izsakos par šo priekšlikumu.

Juraševska priekšlikums ir — strīpot piezīmi
un pantā vārdu «ne mazāk kā puse locekļu» vietā
likt vārdus «vismaz puse, bet ne mazāk kā 3 lo-
cekļi». To varētu atbalstīt, jo tāda gadījuma re-
vīzijas kommisijas darbība norisinātos tāpat, Kā
tas bija paredzēts piezīmē, kuru Ulpes kungs liek
priekšā strīpot. Es varu šos priekšlikumus at-
balstīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 62. panta
iesniegti trīs priekšlikumi. Deputāts A. Bergs liek
priekšā:

«62. panta pirmajā rindiņā pēc vārda «vidus» iespraust
vārdu «priekšsēdētāju,».»

Deputāts P. Juraševskis iesniedzis priekšli-
kumu:

«Pilsētu pašvaldības likuma 62. panta otrajā un trešajā
rindiņā strīpot vārdus «ne mazāk kā puse 'ocekļu» un to vieta
likt: «vismaz puse, bet ne mazāk kā trīs locekļi»,

Piezīmi strīpot.»

Beidzot deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšli-
kumu:

«Pilsētu pašvaldības likuma 62. panta piezīmi strīpot.»

Deputāta Juraševska priekšlikums jābalso at-
sevišķi, jo tas atšķiras no deputāta Ulpes priekš-
likuma. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Ul-
pes priekšlikumu. Referents izsacījās par to. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ulpes priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šispriekš-
likums vienbalsīgi pieņemts. Tālāk nāk nobalso-
šanā deputāta Juraševska priekšlikums. Referents
atbalsta .arī to. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Juraševska priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Juraševska priekšlikumu nodotas 38 balsis,
pret —- 27 balsis. Deputāta Juraševska priekšli-
kums pieņemts. Līdz ar to atkrīt deputāta Ulpes
priekšlikums. — Nobalsošanā nāk 62. pants pārla-
botā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 62.
pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
63. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijas darbības laiku un vietu nosaka pati

kommisijā, un sēdes sasauc kommisijas priekšsēdētājs vai viņa
biedrs caur pilsētas valdi.»
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_ Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pie 63. panta
man ir viens nenozīmīgs priekšlikums. Es lieku
priekša strīpot vardu «caur pilsētas valdi». Cik atmi-
nos, II Saeimas laikā pašvaldības, kommisijā bija
runa par to, ka lai revīzijas komimisija izsūta sa-
vus paziņojumus tanīs vietās un pilsētās, kur nav
attiecīga techniskā aparāta. Man liekas, ja atstāsim
še paredzēto tekstu, tad varēs būt lielākas neskai-
drības, vai valdei jālemj par paziņojumu izsūtī-
šanu,, vai nē. Man liekas, to var izšķirt techniskī,
ka pilsētas aparāts ir revīzijas kommisijas rīcībā,
tāpēc šie vārdi te ir lieki.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
63. pantu izbeigtas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Tā tas arī ir do-
māts, ka pilsētas valde izpilda revīzijas kommisi-
jas techniskos darbus..

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts K.
Būmeisters iesniedzis priekšlikumu:

«63. panta beigās strīpot vārdus «caur pilsētas valdi».»

Referents ziņo, ka ja nostrīpotu šos _ vārdus,
būtu lielāka skaidrība. Lieku deputāta Būmeistera
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. Deputāta Būmeistera priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. —Nobalsošanā nāk 63. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ar pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
63. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
64. pants-.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ja kāds no revīzijas kommisijas locekļiem nomirst, at-

teicas, zaudē vēlēšanu tiesības (72. un 73. p.) vai atcelts no
amata, tad viņa vietā ievēlama cita persona.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): 64. pantā minēti
gadījumi, kad revīzijas kommisijas locekļi šķiras
no sava amata un kas tad notiek tālāk. Bet pie
uzskaitītiem gadījumiem būtu jāpieliek klāt vel
viens gadījums, un proti tas, kad revīzijas kommisi-
jas loceklis sistemātiski atraujas no sava amata
izpildīšanas. Es gribu likt priekša papildinājumu
ar tādu saturu, kas paredz, ko darīt, ja_kommisijas
loceklis trīs reizes no vietas nav apmeklējis kommi-
sijas sēdes. Tad mums ir jāparedz tas,_ko depu-
tāts Būmeisters gribēja panākt iepriekšēja panta,
t. i. lai ar to koimmisijais darbību nevar traucēt, ne-
var sabotēt. Revīzijas kommisijā var but arī trīs
locekļi, un ja viens_ sistemātiski nenāks, tad visa
darbība būs paralizēta. Es gribu radīt tādu no-
teikumu: ja revīzijas koimrnisijas loceklis trīs

^
reizes

no vietas nav apmeklējis sēdes, tad ar to viņšir iz-
stājies, un viņa vieta nak cits. Tāda kārta bus no-
vērsti gadījumi, kad kāds kommisijas loceklis va-
rētu paralizēt visu kommisijas darbību. Kommisi-
ja, redzot, ka kāds sistemātiski sabotē viņas dar-
bību, noliek sēdes piemēram pīkst. 1, 2 un 3, un
ja uz šīm trim sēdēm viņš neierodas, viņš zaudē
savas tiesības strādāt revīzijas koimmisija. (Starp-
saucieni.) Nu. protams, bez ievērojamiem ieme-
sliem'! (Starpsaucieni.) Ja viņš bus aizbraucis,
tad, protams, tas nebūs pietiekošs iemesls atstādi-
nāt'viņu no amata. Tāds arī ir mans priekšlikums.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man ir cits
priekšlikums. Es jau liku priekšā attiecība uz val-
des locekļu atcelšanu no amata skaidrības deļ pa-

pildināt pantu .ar vārdiem «ar tiesas lēmumu». Tas
pats būtu attiecināms arī uz_ revīzijas kommisijas
locekļiem, ka arī viņi tikai tāda gadījuma atstādi-
nāmi no amata, ievēlot viņu vieta citas personas.
Tāpēc lieku priekšā papildināt šo pantu ar vār-
diem «ar tiesas lēmumu».

Kas attiecas uz Berga kunga priekšlikumu, tad
būtībā ir apsveicams priekšlikums, ka atkratīties
no sabotējošiem darbiniekiem, bet trīs reizes ir pā-
rāk mazs laiks. Tas varētu novest pie tāda stā-
vokļa, ka divi revīzijas kommisijas locekli, gribē-
dami atkratīties no viņiem nepatīkama locekļa, var-
būt noliktu sēdes pārāk bieži.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
64. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Kommisijā nav pār-
runāts tāds stāvoklis, kad kads_ revīzijas kommisi-
jas loceklis varētu neapmeklēt sēdes darbības
traucēšanas nolūkā. Kommisijā, protams, domāja,
ka tādiem gadījumiem izdodamas_ instrukcijas. .Ja
turpretim to paredzētu šinī likuma., tad Instrukcijas
to nevajadzētu darīt. Tas neruna pretim kommi-
sijas domām.

Būmeistera priekšlikums — 64._ panta vārdus
«vai atcelts no amata» atvietot ar vārdiem «vai at-
celts no amata ar tiesas lēmumu» būtu pieņemams,
jo tādu redakciju mēs jaupieņemam arī attiecība uz
valdes locekļiem.

Sakarā ar pieņemto lēmumu par proporcionā-
lām vēlēšanāmlieku priekšā 64. panta beigas izteikt
tā: «tad viņa vietā nak attiecīga saraksta nāko-
šais kandidāts» .

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 64. pairta
iesniegti šādi priekšlikumi. Vispirms deputāts A.
Bergs liek priekšā:

«64. pantā starp vārdiem «73.» un «vai» iespraust vārdus
«bez pietiekoša iemesla trīs reizes no vietas nav apmeklējis
revīzijas kommisijas sēdes».»

Deputāts K. Būmeisters liek priekšā:
«64. pantā vārdus «vai atcelts no amata» atvietot ar vār-

diem «vai atcelts no amata ar tiesas lēmumu».»

Beidzot referents E. Rimbenieks iesniedzis
priekšlikumu:

«64. panta beigās izteikt šādi; «tad viņa vietā nāk attiecī-
gā saraksta nākošais kandidāts».»

Vispirms nāk nobalsošanā deputāta B_erga
priekšlikums. Referents izteicas, ka kommisijā tas
neesot apspriests. Lūdzu pacelties tos, kaš ir par
deputāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties, tos, kas atturas. Par deputāta Berga
priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies 26. šis priekšlikums
pieņemts. — Tagad.nak nobalsošana deputāta Bū-
meistera priekšlikums, ko referents _atbalsta. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Būmeistera
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. De-
putāta Būmeistera priekšMkums_ vienbalsīgi pie-
ņemts. — Beidzot nāk nobalsošanareferenta priekš-
likums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret referenta
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Re-
ferenta priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. _— No-
balsošanā nāk 64. pants pārlabota veida. Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret 64. panta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 64.
pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
65. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijā darbojas uz domes izdotas instruk-

cijas pamata. Kommisioas uzdevums it īpaši ir pārbaudīt pilse-
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tas budžetu, ja tas nav uzdots sevišķai budžeta Jtommisijai,
gada pārskatu, visus ienākumus un izdevumus, pilsētas valdes,
pilsētas iestāžu un atevišķu amatpersonu darbību, darbvedību,
un norēķinus un pārliecināties par pilsētas saimniecības lietde-
rīgu vadīšanu-.

Piezīme. Revīzijas kommisijā vajadzības gadījumos var
pieaicināt arī lietpratējus.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): 52. pantu,
kur uzskaitīti: pilsētas valdes pienākumi', es liku
priekšā definēt tā, ka pilsētas valde ir izpildu or-
gāns. Referents pret to cēla iebildumus, aizrādot,
ka 11. pants jau runā par izpildu orgānu un pilsētas
pašvaldības izpildu orgāna funkcijām. 11. pants ti-
kai uzskaita, kādi ir tie orgāni, bet kāda viņu vara —
to tas nepasaka. Skaidrības laba jānosaka, ka pil-
sētas valdei ir izpildu orgāna funkcijas un revīzijas
kommisijai — kontroles orgāna funkcijas; tapec es
lieku priekšā pēc vārdiem «revīzijas kommisijā» ie-
spraust vārdus «kā pilsētas pašvaldības kontroles
orgāns».

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
65. pantu izbeigtas. Lūdzu referenta atsauksmi.

Referents E. Rimbenieks: Es esmu pret šo
priekšlikumu aiz tā iemesla, ka_ revīzijas kommisi-
jas funkcijas likumā jau paredzētas. Saukt revīzi-
jas kommisiju par kontroles orgānu nav nekāda
vajadzība.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts
K. Būmeisters iesniedzis priekšlikumu:

«65. pantā pēc vārdiem «Revīzijas kommisijā» iespraust
vārdus «kā pilsētas pašvaldības kontrolorgans».»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Būmeistera priekšlikumu nodotas 29 balsis,
pret — 31 balss. Priekšlikums noraidīts. —^Nobal-
sošanā nāk 65. pants kommisijas redakcija. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 65. pants kommisijas
redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 66. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas va'des un pilsētas iestāžu darbības pārbaudīšanu

revīzijas kommisijā var izdarīt katrā laikā pēc sava ieskata,
bet tai jānotiek ne retāki kā 2 reizes gadā. Tāpat revīzijas jā-
izdara katrā laikā uz atsevišķu domes lēmumu , pilsētas ga'vas.
pilsētas valdes, kā arī uz ne mazāk kā 1/r, domnieku vai atse-
višķa revīzijas kommisijas locekļa pieprasījuma pamata.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 66. pants. Lūdzu pacelties tos, kais ir pret 66.
panta pieņemšanu. Tādu nav/ Kas atturas? Nav.
66. pants vienbalsīgi pieņemts. — 67. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijas atzinumi protokolējami, un tos pa-

raksta klātbijušie locekli. Šie protokoli uzglabājami pi'sētas
valdē, un tiem (jābūt pieejamiem visiem domniekiem un va'des
un revīzijas kommisijas locekļiem.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 67. pants. Iebildumu nav? 67. pants pieņemts.
— 68. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijā par savu darbību ziņo domei, dodot

aizrādījumus par vēlamiem rīkojumiem un lēmumiem pilsētas
pašva'd.bas lietās.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man ir daži
redakcionālas dabas pārlabojumi. Šinī pantā teikts,
ka revīzijas kommisijāpar savu darbību ziņo domei,
dodot aizrādījumus u. t. t. Revīzijas kommisijā
aizrādījumus nevar dot, bet var tikai iesniegt priekš-
likumus; tāpēc es lieku priekšā vārdu «aizrādīju-
mus» atvietot ar vārdiem «iesniedzot priekšliku-
mus».

Panta beigās ir runa par vēlamiem' rīkojumiem
un lēmumiem pilsētas pašvaldības lietās. Runa
var būt tikai par pilsētas pašvaldības darbību; tā-
pēc es lieku priekšā vārdu «lietās» atvietot ar
«darbībā». Es domāju,ka šos manus priekšlikumus
var pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts K.
Būmeisters liek priekšā:

«68. pantā
1) vārdus «dodot aizrādījumus» atvietot ar vārdiem «ie-

sniedzot priekšlikumus»;
2) panta beigās vārdu «lietās» atvietot ar vārdu «dar-

bībā» .»

Referentam nav iebildumu pret šopriekšlikumu.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk 68. pants pārlabota
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas_ ir pret 68. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 68. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — 69. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Revīzijas kommisijas priekšsēdētājs un locekļi var sa-

ņemt par savu darbu atalgojumu, kuru nosaka dome.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 69. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
69. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 69. pants vienbalsīgi pieņemts.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā sēde būs
otrdien, 4. martā, pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.25 vakarā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pilsētu paš-
valdības likums; finanču ministra atbilde uz steidza-
mai pieprasījumu par «Zemnieku banku»; kara mi-
nistra atbilde uz deputāta_ Laicena u. c. iesniegto
jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinā-
tā dienas kārtība, papildināta ar likumu par d.ene-
sta gaitu armijā un flote un likumu par tirgošanos
ar svina baltumu un ta lietošanu krāsošana.

Pie dienas kārtības ar vajadzīgo parakstu skai-
tu iesniegts priekšlikums:

«Liekam priekšā dienas kārtības 3. punktu — finanču
ministra atbildi uz piepras"jumu — un 4. punktu_ — kara mi-
nistra atbildi uz jautājumu — likt dienas kartība ka 2. un 3.
punktu priekš 1 pilsētu pašvald.bas likuma.»

Vārds deputātam Cielēnam.

ļ Krājuma Saeimas stenografiskā
| birojā, RIgS, Saeimas laukumā.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Ievērojot to, ka finanču ministra at-
bilde uz sociāldemokrātu steidzamo pieprasījumu,
bez šaubām, ir ļoti svarīga lieta, kas ir saistījusi
ļo.i dzīvu interesi plašākā sabiedrība, un arī Aug-
stajam' namam, sevišķi sociāldemokrātu frakcijai,
būtu interese iespējami ātrāk noskaidrot šo valdības
atbildi, nenogaidot, kamēr izņem cauri pilsētu paš-
valdības likumu, kas var aizņemt tiklab šo sēdi. ka
arī, varbūt, vēl nākošo un pat_ aiznākošo sēdi, es,
sociāldemokrātu frakcijas vārda, griežos pie_ Aug-
stā nama ar priekšlikumu likt dienas kartība tū1T;
pēc prezidija ziņojumiem finanču ministra atbildi uz
pieprasījumu un pēc tam kara ministra atbildi uz
jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Viens deputāts var
dabūt vārdu par, otrs — pret šo priekšlikumu. Var-
du neviens neveļas? Nobalsošana nāk deputātu
Cielēna, Petrevica, Dukura u. c. iesniegtais priekš-
likums —

dienas kārtbas 3. un 4. punktu likt 2. un 3. vietā.

Lūdzu pacelties tos,kas Ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. _Priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu nav
pret dienas kārtību? Dienas kartība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Ministru kabinets lūdz Saeimas pjekrišanu uz-
sākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Opvcanu,
apvainotu uz sodu likumu 284. panta, 139.panta pir-
mās daļas un 532. panta pirmās daļas 3. punkta pa-
mata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas kommdsijai. Iebildumu
nav? Tā nodota minētai' kommisijai. — Talak Mi-
nistru kabinets piesūtījis rakstu, kur lūdz Saeimu
noteikt laiku deputātam K. Eliasam piespriesta soda
izpildīšanai. Prezidijs liek priekša arī šo lietu no-
dot Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai komimisi-
jai.

Ministru prezidents piesūtījis rakstu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godāts Saeimas priekšsēdētāja kungs!
Pagodinos paziņot, Jums, augsti godāts priekšsēdētaja

kungs, ka, saskāra ar zemkop bas ministra A. Alberinga kunga
lūgumu, esmu atbr vojis viņu no zemkop bas m'nistra pienā-
kumiem un ka par zemkop ības ministri es esmu uzaicinājis
Saeimas deputātu agronomu V. Gulbja kungu.

Ar patiesu cienīšanu
H. Celmiņš

ministru prezidents.»
Augsti godātam Dr. P. Kalniņa kgm,
Saeimas priekšsēdētājam \

Rīgā, 1930. g. 4. martā, Nr. 614.

(Starpsaucieni pa kreisi.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tālāk—lauksaimnie-

cības kommisijas priekšlikums. Ludzu sekretāru
to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidiam.
Izpi'dot komnīisijas lēmumu no š. g. 26. februāra, laipni

lūdzu ce:t Saeimai priekšā šādu lauksaimniecības kommisijā
pieņemto priekšl kurnu:

«Saeima nolemj:
uzdot valdbai visdrīzākā laikā izlabot k'ūdas lauku ne-

kustamas mantas novērtēšanā, uzsākot pārvērtēšanas darbus
tādos pagastos, kur konstatētas lielākas nepareizbas "pašumu
novērtēšanā.»—»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kirštems (demokrātiskais centrs): Augsti
godātie deputātu kungi! Jautājums par lauku ne-
kustaimu īpašumu novērtēšanu ir ļoti bieži cilāts

13
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šeit Augstajā namā aiz tā iemesla, ka daudzu mu-
šu lauksaimnieku, sevišķi jaunsaimnieku, nekusta-
mu īpašumu novērtēšanā ir nodarītas ļoti lielas kļū-
das. Tā rodas lielas netaisnības, uzliekot klaušas
un nodokļus. Tādēļ jau vairākkārt šeit _ir bijuši
ierosinājuma un ir pieņemti lēmumi, ka šīs kļūdas
vajadzētu novērst. Vislabāk, saprotams, to varē-
tu veikt, izstrādājot un realizējot īsā laikā tā sauk-
to lauku kadastra likumu. Šis likumprojekts bija
arī lauksaimniecības kommisijas dienas kārtībā, bet
apspriežot to vairāk sēdēs, izrādījās, ka tas sastā-
dīts tā, ka prasa, vispirms, ārkārtīgi lielas summas
— pāri par 20 miljonu latu; no otras puses tā izpil-
dīšana prasa ļoti garu laiku, vairāk par 10 gadiem.
Tādēļ arī lauksaimniecības kommisiija atzina, ka
šādā veidā likums nebūtu pieņemams, jo ar to lielas
kļūdas vajadzīgā ātrumā nevar novērst'. Komimīsi-
ja nodeva likumprojektu atpakaļ referentam pār-
strādāšanai vienkāršotākā veidā.

Kā jau minēju, netaisnības novērtēšanā tomēr
ir notikušas lielas, sūdzības ienāk pastāvīgi, sevišķi
jaunsaimniekiem, tādēļ demokrātiskās centra frak-
cijas vārdā es iesniedzu šo priekšlikumu — uzdot
valdībai lielākās kļūdas visdrīzākā laikā nokārtot.
Kā jums-, deputātu kungi, zināms, šādas kļūdas ir
iespējams nokārtot arī bez kadastra likuma. To
varētu izdarīt vērtēšanas virskomimisija un sevišķi
vēl tad, ja visā drīzumā mēs pieņemtu dienas kār-
tībā esošo grozījumu mūsu nodokļu nolikumā. Tad
būs iespēja grozīt arī Vidzemes taksācijas rubļa ap-
rēķinu, un virskommisijas pa pagastiem izsūtītie
speciālisti lielākās kļūdas, lielākās netaisnības va-
rēs novērst. Tādēļ es ceru, ka Augstais nams šo
mūsu priekšlikumu atbalstīs'.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Augstais nams! Iepriekšējam runātājam un
šīs pārejas formulas iesniedzējam ir taisnība tiktāl,
ciktāl viņš konstatē, ka zemes taksācijā ir nodarī-
tas lielas pārestības — galvenā kārtā jaunsaimnie-
kiem. Bet tas turpmākais un arī tie darbi agrārā
kommisijā runā pretējo. Tikaari atzīts, ka kadastrs
nepieciešams, lai novērstu šķēršļus un tās neparei-
zības., kas pašlaik pastāv. Bet'kā to izdarīt? Vai ar
vilcināšanos, vai ar minētā likuma pieņemšanu?

Pašlaik mūsu priekšā ir pārejas formula, ar ku-
ru it kā uzdod ko izstrādāt. Man, kā šī likuma re-
ferentam lauksaimniecības kommisijā, jāaizrāda uz
sekojošo. Mūsu Saeimā iesniegtais un lauksaimnie-
cības kommisijai nodotais likumprojekts tika jau
apspriests, pie kam radās daudz un dažādi iebildu-
mi. Ar balsu vairākumu to noraidīja, uzdodot iz-
strādāt jaunuprojektu, ko es esmu izstrādājis un kas
rītdien tiks apspriests. Aiz tā, ko te saka, ka ir
vajadzīgs ko darīt, slēpjas kas cits. Ko viņi domā
darīt? Viņi domā likumu vilkt garumā.

Vēl jāaizrāda, ka ar šādu lāpīšanos, atkal uzdo-
dot valdībai ko izstrādāt, šinī svarīgajā jautājumā
neko nepanāks. Mēs zinām, ka lāpīšanās kadastra
vietā ir bijusi jau 3 reizes. 1927. gadā kreisās val-
dības jzstrādātā instrukcija arī bija tāds lāpīšanas
mēģinājums. Tas ir novedis pie tā, ka lauku iedzī-
votāji, sevišķi jaunsaimnieki, nepacietīgi gaida pa-
reizu novērtēšanu. Savā referātā un arī tagad es
uzsveru, ka jaunsaimnieku īpašumi, salīdzi-
not ar vecsaimnieku īpašumiem, notaksēti līdz 50%
augstāk. Tāpēc_ ir nepieciešami pieņemt kadastra
likumu, lai varētu izdarīt pārvērtēšanu. (Starp-
sauciens.) Advokātu kungi, jums būs lielākas šef-
tes, ja likums_būs neskaidrs. (Sauciens pa kreisi:
«Jūs švakistrādājāt!»)

Saka, ka kadastrs maksājot dārgi. Bez šaubām,
izdevumi būs, bet jaunsaimniekiem tagad ir lielāki
izdevumi, kad par katru hektāru no viņiem iekasē 6
latus izmērīšanas izdevumu segšanai. Tāpēc nav
saprotams, kāpēc šeit meklē paikaldiurvtiņas, lai li-
kums tik drīz nebūtu jāizdod. Mēs uzskatām, ka
jāpieņem jaunskadastra likums, uz kura pamata jā-
izdara vispārīga zemes kadastrēšana. Trīs reizes
lapīšaua jau ir bijusi; tagad mēģina ceturto reizi,
bet tā jaunsaimniekiem nav pieņemama.

Priekšsēdētājs . P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentalam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! Sūdzības par nepareizībām 1928. gada vasarā
izdarīta zemes novērtēšanā ienāca jau Saeimas vē-
lēšanu laika, apmeklējot sapulces, un pēc tam turpi-
nāja ienākt arī Saeimas lauksaimniecības kommisi-
jaj, ta ka gluži dabīgi _kom.mis.ija radās doma, ka
vērtēšana pielaistas kļūdas steidzīgi izlabojamas.
Tapec vel 1928. gada rudenī mūsu frakcija ierosi-
nāja lauksaimniecības

^
kommisijā priekšlikumu uzdot

valdībai izdarīt pārvērtēšanu. Toreiz mūsu priekš-
likums lauksaimniecības kommisijā neatrada piekri-
šanu; kommisiija atzina, ka lieta neesot tik svarīga,
lai ķertos pie zemes pārvērtēšanasplašākos apmē-
ros. Tagad no pārvērtēšanas pagājuši tikai 2 gadi,
bet nu ir izrādījies, ka lieta nav vairāk atliekama,
ka ta nav vairs ciešama. Ar gandarījumiu var kon-
statet,_ka lauksaimniecības kommisijā ir likusi
priekša uzdot izdarīt pārvērtēšanu.

Kas attiecas uz kadastra likumu, tad es domāju,
ka_ lauksaimniecības kommisijā to 'izdabūs cauri sa-
mēra drīzā laika, bet kamēr gatavos kadastra liku-
mam vajadzīgās instrukcijas, droši paies vēl kāds
gads., un lai pa_ šo laiku jaunsaimniekiem nebūtu
jāmaksā pārspīlēti augstais nodoklis, salīdzinot ar
yecsaimniekiem_ un jāpilda pārmērīgi augstās klau-
šas, šī pārvērtēšana, ko lauksaimniecības kommi-
sijā liek priekša, ir pavisam nepieciešama. Ir ne-
pieciešami novērst 1928. gada vērtēšanā pielaistāskļūdas.

Sūdzības par nepareizu zemes novērtēšanu ie-
nāk no visam malām. Pārmērīšanu prasa gan Ilūk-
stes apriņķis, gan Jelgavas, gan Liepājas, gan Tu-
kuma, gan Talsu, gan Ventspils un vēl daudz citu
apriņķu. Kornmisijas priekšlikums šinī ziņā ir stip-
ri šaurs, jo tas attiecas, tikai uz pagastiem, kur kon-
statetas_ lielākas nepareizības. Es gribu cerēt, ka
šinī ziņa ka Finanču, tā Zemkopības ministrija, ku-
rām šī jautājuma izšķiršana piekrīt, un tāpat arīvērtēšanas virskomimisija sapratīs jautājumu plašāk
un ķersies pie zemes pārvērtēšanas visur tur, kur
notikušas nepareizībasun kur jaunsaimniekiem no-
darīta pārestība. Tapec, negaidot, kamēr izstrādās
kadastra likumu, kas to lietu var vēl uz pāris ga-
diem novilcināt, mes balsosim par šo priekšlikumu,
lai valdība statos pie jau 1928. gadā nodarīto kļūdu
izlabošanas. Es domāju, ka arī budžeta kommisijā
nāks palīga ar_ līdzekļiem, lai valdība varētu šo
uzdevumu pienācīgi izpildīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstais
nams! Iesniegtais priekšlikums skan tā: «Saeima
nolemj uzdot valdībai visdrīzākā laikā izlabot kļū-
das lauku nekustamas mantas novērtēšanā, uzsākot
pārvērtēšanas darbus tādos pagastos, kur konstatē-
tas lielākas 'nepareizības.). _— Man šķie:, ka tas ir
skaidri pateikts., bet man jābrīnās šodien par jaun-
saimnieku un sīkgruntu'eku deputātu vicemimsiri
Eglīša kungu, ka kadasra likumu Jomīts apturēt
un_ vilcināt. _ Viņš saka,_ ka priekšlikums esot tikai
ielāps, ka ta esot it kā kāda lāpīšanās.. Eglīša
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kungs, man šķiet, ka ielāps ir tomēr labāks neka
caurums, un man jābrīnās, ja Eglīša kungs ka vi-
cerninistris — ne tik vien šinī Saeima, bet arī ie-
priekšējā —, kurš sakās jaunsaimniekus aizstāvam,
te cenšas caurumu nevis aizlāpīt, bet paplest vel
lielāku, lai jaunsaimnieki^arī vel turpmāk ciestu
nepareizības, kas pastāvēja līdz šim, pateicoties
nepareizai zemes novērtēšanai. Citādi to nevar sa-
prast. Es domāju, ka visiem Augsta nama locek-
ļiem ir saprotams, ka kadastra likums nav realizē-
jams vienā vai divos gados, bet ka šis darbs- pra-
sīs ilgāku laiku; un Jūs, Eglīša kungs, gribat, lai
visus šos gadus jaunsaimnieki ciešpārestības,kadas viņi ir cietuši visu laiku.

Man šķiet, Jums kā viceministrim; ir iespējams
parūpēties, lai šis likums negulētu kommisijā., bet
nonāktu plenārsēdē. Kad 2 gadus atpakaļ mes ie-
sniedzām jautājumu šinī lieta nn kad godājamais
zemkopības ministris Alberinga kungs atzina,_ta
lieta tālāk nav ciešama, tikai tad saka domāt par
kadastra likumu. Arī, tagad, kur kadastra likums
ir nodots Saeimas lauksaimniecības komimisijai, _ un
ir jau sen pāri arī tas laiks, kura _tas bija jāizstrādā,
protj _ 2 mēneši, šī likuma tomēr ka nav, ta nav.
Tādēļ gaidīt tikai šī likuma izdošanu vien, neko
nedarot, nebūtu ieteicams; tas būtu pakalpojums
llelsaimniekiem, bet nekāda ziņa ne jaunsaimnie-
kiem. Kaut gan mums nav lielu cerību uz tagadējo
valdību, ka tā ko izdarīs, bet, lai novērstu tagad
neciešamo stāvokli, mes balsosim par iesniegto li-
kumprojektu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam. ,

A. Alberings (zemnieku savienība): (j-odatie
deputātu kungi! Es nebūtu ņēmis vardu un nebūtu
šeit uzstājies, ja es būtu zinājis, ka ir pieteikušies tik
daudz runātāji. Bet ta ka man tagad vārds ir dots,
tad atļaujiet arī man tagad izteikties-.

Visa lieta jau nav tas vien, ka_ attiecīgais _ li-
kums tiek izstrādāts, bet netiek realizēts. Jarupe-

f jas, lai kaut kas arī tiktu izdarīts. Viens lēmums,
līdzīgs šim, jau ir agrāk pieņemts. ? Zemkopības mi-
nistrija ir izstrādājusi likumprojektu par kadastru;
tādu pašu likumu iesniedza arī Saeimas deputāti, un
tagad tas nodots lauksaimniecības kommisijai

^
ap-

spriešanai. Tas ir, bez šaubām, liels un garš li-
kums, kura izstrādāšanai un realizēšanai vajadzīgs
diezgan liels laiks; tas prasīs daudz darba ilgāku
laiku, un tāpēc domāt, ka līdz tam laikam nekas ne-
būtu jādara, gan nevajadzētu. Pretejji gadījuma tie-
šām nepareizības, kas _līdz š:m_ novērojamas lauku
saimniecību novērtēšana, turpināsies ilgi uz priekšu.

Ir nenoliedzams fakts, ka būs ļoti daudz tādu
jaunsaimniecību un sevišķi daudz vecsaummecibu,
kuru novērtējums neatbilst viņu patiesam stāvo-
klim. Bet tanī pat laikā jāsaka, ka kadastra likums
ir sarežģīts, un īstenība ir divas daļas: viena daļa
runā par uzmērīšanu un otra daļa — par novērtēša-
nu resp. taksāciju. Te jāsaka, ka lauksaimniecības
kommisijā galveno vērību grib piegriezt novērtēša-
nai jo visas galvenās sūdzības nav visjpar neparei-
zu 'platību, bet par to, ka zemes novērtējums, no-
taksējams neatbilst patiesam stāvoklim, lapec ari
lauksaimniecības kom.misija_ uzdeva referentam iz-
strādāt projektu, kur pirmā, kārta būtu piegriezta
vērība šim sāpīgākam jautājumam, par zemes no-
vērtēšanu. _ .

Šodien iesniegtais priekšlikums neka jauna ne-
dod, 'lāpāt kā kurš katrs cits priekšlikums, kam
nav noteikta pamata zem kajam. Bet tomēr par ļau-
nu tas nevar būt; cerēsim, ka tas piespiedīs attie-
cīgās iestādes piegriezt lielāku vērību novērtēšanas
jautājumam, lai līdzšinējas kļūdas tiktu izlabotas un

tiem lajuksa'mniekiern kas tagad maksa nepelnītus
un n pie.lācīgi augstus nodokļus, pārvērtēšana ne-
taisnības tiktu novērstas. Tapec mes, zemnieku sa-
vienības frakcija, neesam tam pretim, piekrītam un
balsosim par šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Luksam. , 4,

V. Firkss (vācu-baltiešu partija; runa vāciski): )
Deputātu kungi! Ka kadastra likumsir nepiecie-

. sams, to nav apstrīdējis neviens agrarkomimisiijas
.loceklis. Domas dalījās tikai par to, vai zemes īpa-
šumu pārvērtēšana varētu notikt arī bez jaunas
vispārīgas zemes mērīšanas un plānu izgatavoša-
nas. Kommisijā noraidīja novērtējamo zemju at-
kārtotu mērīšanu, jo šis darbs apgrūtinātu mušu bu-
džetu ar vairāk miljoniem izdevumu. Mērīšanas
darbi jāveic pakāpeniski, saskaņa ar mušu rīcība
esošo mērnieku skaitu. Eglīša kunga runā izskan
likumprojekta autora neapmierinātība par ta norai-
dīšanu. Pārejas formula, ko lauksaimniecības kom-
misijā iesniedza Kiršteina kungs, nebūt negrozīs
kaut cik radikāli apstākļus, kas radušies sakara ar

- netaisno zemes novērtēšanu , jo šī pārejas formula
ir vairāk pazemīgs lūgums valdībai neka likumīgs
priekšraksts. Tā kā šī pār_ējas_formula nevar kai-
tēt, bet var sagādāt z'naimā mēra ari labumu, vā-
cu frakcija balsos par to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Godā-
tie deputātu kungi! Nodokļu nolikuma/ jau ir attie-
cīgs pants, kas paredz, ka tad, ja kādam zeme nepa-
reizi novērtēta viņš var pieprasīt pārvērtēšanu un
pastāvošās kļūdas izlabošanu. Ta tad iespēja izla-
bot kļūdas gan pastāv, taču plašākos apmēros izda-
rīt pārvērtēšanu nav izdevies un nepareizības no-
vērtējumos plašākos apmēros tomēr vel pastāv.
Aiz šiem iemesliem Kiršteina kunga priekšlikums
būtu pieņemams.

Taču pie tās pašas reizes, ja grib izspēlēt vienu
.zemniecībai šķiru: pret otru_un pateikt: tiem ir lie-
lāka netaisnība un tiem mazāka —, jāsaka, ka tas ir
netaisni. Netaisnības ir vienā lauksaimniecība un
arī otrā. Novērtējums, kas nav dibināts uz datiem
un faktiem, ir nevietā.

Ja šeit nāk un sacenšas viena frakcija aiz otras,
varbūt, radiofona dēļ, kas te ir pieslēgts, tad man
jāsaka, ka arī cerības, ko no šī jauna kadastra li-
kuma gaida, ir dažādas. Te Rozentāla kungs no
sociāldemokrātu frakcijas ar starpsaucieniem man
brangi nāk palīgā. Man te jāpasaka arī, ko viņa
frakcija gaida no jauna kadastra likuma. Viņa frak-
cijas locekļa vārdiem runājot, jāsaka ka tas došot
no zemniekiem vienu miljonu latu jauna nodokļa.
Tāpēc esot jāizstrādā kadastra likums. Likumu iz-
strādā tāpēc, lai panāktu taisnīgāku zemes kadastru
un zemes novērtēšanu, bet ne lai apkrautu zemnie-
kus ar jaunām nastām,

Izstrādājot šo likumprojektu, lauksaimniecības
kommisijai nācās atdurties uz diezgan l'eU',m_ nepil-
nībām projektā. Tā. starp citu, bija paredzēta vi-
su zemju jaunuzmērīšana. Protams, tas prasa jau-
nus līdzekļus no valsts-, un šos līdzekļus prasa arī
no zemniekiem. Tā tad pieņemt tadu_ likumu, kur
bija paredzēta tāda visu zemju jaunuzirnerīšana, lauk-
saimniecības kommisijai nebija iespējams. _Tapat
nebija pieņemams priekšlikums uzlikt tai paša liku-
mā paredzētos 0 3% nodokļa uz 5 gadiem visiem
zemturiem. Lai trūkumus noverstu,_ projekts bija
jāatdod atpakaļ referentam pārstrādāšanai.

*) Runātāja atreferējums.

13*
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Lai nu būtu kā būdams, viens ir skaidrs — ka
zināmi trūkumi zemes novērtējumā ir. Tie jānovērš,
tāpēc mēs balsosim par lauksaimniecības kommisi-
jaspriekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bglītiim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Augstais nams! Vispirms man jāatbild tam
jaunpiedzimušajam jaunsaimniekam, kas kādreiz ir
bijis sociāldemokrāts un vēl nesenā pagātnē pat
kreisais sociāldemokrāts, nu tikai divas dienas at-
pakaļ nosvinējis kristības, kļuvis par jaunsaimnie-
ku un jauatrod par iespējamu aizrādīt, it kā es, bū-
dams zemkopības ministra biedrs, šai jautājumā esot
maz strādājis. Man tāpat jājautā Šterna kungam,
vai ari viņš nav bijis kādreiz zemkopības ministra
biedrs un vai arī viņš ,nav līdz šai dienai aizmirsis,
ka kadastra jautājumā viņš nekā nav darījis—ne kā
ministris, ne kā deputāts vēlākā laikā. Varbūt tās
kristības ir padarījušas viņu drusciņ dzīvības spējī-
gāku. Nu viņš pēc ilgāka laika ir atjēdzies, ka arī
viņa pienākums ko darīt. Citāda attaisnojuma viņa
runai un darbiem nevar atrast.

Es uzņēmos tās pūles Zemkopības ministrijā, t.
i. kopaar dažiem Zemkopības ministrijas ierēdņiem,
izstrādāt tagadējo likumprojektu par zemes kadastru
un ta mes to iesniedzām Saeimai. Šimlikumprojek-
tam ir 65 panti. Bet nu es nezinu, kā Šternakungs
grib izdarīt to pārvērtēšanu. Laikam neapzinoties
viņš doma ko darīt, jo citādu izskaidrojumu te ne-
var atrast. Ja Šterna kungs būtu cik necik cītīgāks
deputāts, un ja viņš izlasītu mūsu dienas kārtību
līdz galam,, tad viņš gan kaut ko atrastu dienas kār-
tība, un proti— viņš atrastu kādu dienas kārtības
punktu — pārgrozījumi un papildinājuimi nodokļu
noIiikumaŠeitnu ir tas jautājums,par kuru ir iespē-
jamsrunāt. Jzlasait,_ Šterna kungs, šo likumprojek-
tu, tad Jus gan redzēsit, ka uz šī likumprojekta pa-
mata var ko grozīt; bet Jūs to nemaz .neesat pado-
mājuši, neesat atraduši pareizo ceļu un tāpēc nu sa-
kāt, jka kadastrs nepareizs. Tas ir pareizi, bet uz
ka pamatojoties tad nu mēs varam tās nepareizības
novērst! Noteikumi taču ir spēkā, un ja tos negro-
za, tad neko nevar izdarīt. Papriekšu jāpieņem no-
teikumi, bet par to Jūs nemaz nerunājat-. Uz veco
noteikumu pamata maz iespējams ko izdarīt.

Tagad iznāk tā, ka Šterna kungs kopā ar Kirš-
teina kungu, kurš arī it kā gribēja jaunsaimniekiem
ko labu darīt, patiesība grib novilcināt kadastra li-
kuma izdošanu. Kiršteina kungs, vai Jūs nebijāt tas,
kas kopā ar zemnieku savienību balsojāt par šī
projekta noraidīšanu? (Starpsauciens.) Labi — tas
bija slikts; bet ir taču_ iespējams labot priekšā likto
likumu. Likums nav jāpieņem tādā veidā, kādā tas
iesniegts, kommisijā to var apspriest un grozīt. Ja
ir izstrādāts jauns likums, ko vajaga apspriest, jums
katru reizi ir savs priekšlikums, kas jautājumu atbī-
da atpakaļ.

Iesniegtā pārejās formula jaunsaimnieku stā-
vokli neuzlabos, jo mums ir vajadzīgs pilnīgi jauns
likums, uzkūra pamata varētu tikt pie kadastra. Pa-
tiesība stāvoklis klusi arvienu ļaunāks. Pagājušā
sestdiena biju Kurzeme, kur uz vietas pārliecinājos,
ka piemēram vecsaimniecība, kurai ir 141 pūrvieta
zemes, notaksēta par 4100 latu, bet turpat blakus
jaunsaimniecībaar 39 pūrvietām notaksēta par 4200
latu, pie kam vecsaimniekam jālabo 200 asis ceļa,
bet jaunsaimniekam — 300 asis. Šterna kungs liek
priekša iztikt ar lāpīšanu, bet es saku, ka tas ir ne-
pareizi, ar to mēs neizkļūsim no šīs klizmas. Re-
dzēsim, vai tie kungi, kas tik cītīgi liek priekšā
pārlabojumus un priekšlikumus lauksaimniecības
kommisijā, balsos par jauno kadastra likumu, vai

ne. Mūsu frakcija domā, ka jaunais kadastra likums
ir jāpieņem. Katru priekšlikumu, kas gribēs lietu
vilcināt, jaunsaimnieki un sīkzemnieki ar mūsu
frakciju priekšgalā nosodīs un teiks, ka tā ir apzi-
nīga kadastra likuma pieņemšanas novilcināšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
staisnams! Es nebūtu apgrūtinājis Augsto namu
ar velreizeju uzstāšanos, bet man mazliet jāpārlabo
godājamais iepriekšējais runātājs viceministris Eg-
līša kungs. Ir noticismazs pārpratums. Liekas, Eg-
līša kungs nebūs pārdomājis savu izteicienu, jo
viņš mani nosauca par jaunpiedzimušu jaunsaimnie-
ku. Eglīša kungs! Kad Jūs vēl nebijāt dzimis, tad
es jaubijd mazsaimnieks. Kad Jūs vēl nemaz šeit
Saeimā nesēdējāt, tad es jaubiju jaunsaimnieks.Kad
Jūsu partijas vel nemaz nebija, un neviens Jūs ne-
pazina, tad mes jau cīnījāmies par jaunsaimniecību
ierīkošanu. (A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša kungs!
Jums, izņemot lielo muti, nekā vairāk nav! (Sau-
cieni pa kreisi:-'«Pareizi!») Jūs sakāt, ka esot cen-
tīgs jaunsaimnieku aizstāvis. Vai Jūs atceraties, ka
tad, kad es divus gadus atpakaļ iesniedzu pieprasī-
jumu nepareizas zemes vērtēšanas lietā, Jūs ne vār-
da nepīkstējāt un_ stāvējāt klusu, neskatoties uz to,
kai Jus toreiz bijāt viceministris un esat arī tagad.
(A. Eglīša starpsauciens.) (Priekšsēdētājs zvanī.)

Jūs izstrādājāt likumu, kas Jums, liekas, pašiem
nav pieņemams; un ir labi, ka lauksaimniecības
kommisijā to tagad atzīst_ par nepareizu. Es nezinu,
vai Jus likumu esat izstrādājuši tik sliktu ar nolūku,
vai aiz muļķības. (A._Eglīša starpsauciens.) Jūs
sakāt, ka negribot staigāt ar cauram biksēm un gri-
bot dabūt jaunas, bet pec Jūsu projekta tās jaunās
bikses maksāšot 26.000.000 latu. (A. Eglītis no vie-
tas: «Nav taisnība!») Vai Jums ir tie 26.000.000 la-
tu, vai Jus gribat, lai _ar caurām biksēm staigā
10—12 gadu, kamēr varēs realizēt Jūsu izstrādāto
kadastra likumu?

Ir ļoti labi, ka arī zemnieku savienība reiz ir
sapratusi pašreizējo neciešamo stāvokli, kaut gan
Grantskaļna kungs sacīja, ka te nākot un runājot ti-
kai tapec, ka sēde pieslēgta radiofonam. Kungi, es
paj šo lietu esmu runājis jau tad, kad sēdes nav bi-
jušas pieslēgtas radiofonam, un runāšu par to ari
turpmāk; bet paldies zemnieku savienībai, ka arī vi-
ņa šoreiz ir atzinusi pielaistās netaisnības un nepa-
reizības un ir atzinusi, ka tām reiz jādara gals. Ir re-
dzams, ka zemnieku savienība cenšas saprast savu
biedru stāvokli un cenšas to novērst, bet jaunsaim-
nieki un sīkgruntnieki ar savu vtceministri priekš-
gaja stūrgalvīgi turas un gada, lai paliktu tagadējais
stāvoklis. (A. Eglītis no vietas: «Nerunājiet nepa-
tiesību!») Atvainojiej, Eglīša kungs, nelīdz Jūsu
kliegšana un nelīdz Jūsu bļaušana. Jūs šoreiz pa-
liksit mazākuma. Mes panāksim, ko mēs gribēsim.(A. Eglītis no vietas: «Ar nepatiesību Jūs neko nepanāksit!» — Starpsaucieni; troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties! — Vārds deputātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie tautas vietnieki! - Cilvēks, kurš
dažu gadu laika ir mainījis savu pārliecību kā cim-
dus, proti — Šterna kungs, te uzdrošinās pārmest
manam kollegam Eglītim to, ka Eglītis izstrādājis
kadastra likumu. (Starpsaucieni pa kreisi.) Kungi
pa kreisi, kad jums bija iespēja to darīt, jūs gudri
runājat un neka nedarījāt. Jūs zināt, kā tauta sauc
tādus cilvekus,_ kas stāv malā, nekā nedarot, un tikai
runa. Kad mušu frakcija iesniedza šo kadastra li-
kumu, es atceros, cik gara seja tad bija dažam la-
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bara, kurš arī reflektēja uz jaunsaimnieku aizstāvja
vardu — kad mes bijām padarījuši to, ko viņi, var-
būt, gribēja darīt.

Te pārmet, ka valstij kadastra likums dārgi
maksāšot; taisnība, kadastra likums maksās dārgi,
bet ne 30 miljonu un ne 26 miljoni — tas izmaksās
apmēram 21 miljonu latu, par ko jūs varat pārlieci-
nāties Zemkopības ministrijā, kur ir attiecīgie aprē-
ķini. _ Neaizmirstiet, ka no jaunsaimniekiem tiks
iekasēti šim nolūkam 13 miljoni latu. Naudu no jaun-
saimniekiem jūs gan gribat ieturēt, bet nekā negri-
bat dot viņiem pretim.

?Šinī gadījumā nav nozīmes tam, ko te runā, bet
lauksaimniecības lietu kommisijai ir jāstrādā.

Es nevaru saprast to, ko teica Rozentāla kungs,
proti, ka instrukcijas izstrādāšanai vajadzēšot 2
gadus. Ko tad jūs darīsit 2 gadus no vietas? Man
liekas, ka mums jau ir bijuši tādi- likumi, kurus mēs
varam pieņemt pietiekoši ātri, ja tik gribam;bet mēs
varam tos arī novilcināt, ja gribam. Kadastra li-
kums nav vilcināms; mēs nedrīkstam kavēt šī li-
kuma izstrādāšanu, bet mums jācenšas, panākt, lai
likumu pieņemtu jau pirms sesijas slēgšanas. Tas ir
iespējams, un ja mēs līdz sesijas slēgšanai šo li-
kumu pieņemsim, tad tas nebūs jāgaida gadiem ilgi.
Es vēlreiz uzsveru, ka tas ir iespējams un ka priekš-
likumi, ko jūs te iesniedzat, nav praktiskas dabas,
bet gan polītiskās dabas priekšlikumi. Tie jaunsaim-
niekiem neko. nevar dot.

Visā šinī lietā raksturīgākais ir tas, ka viss, ko
šeit izteica mūžīgais jaunsaimnieks, kā Šternakungs
pats sevi sauc, brīnišķīgā kārtā sakrīt ar zemnieku
savienības domām. Tad kļūst saprotams, ka I Sa-
eimā viņš ir bijis kreisais sociāldemokrāts, li Saei-
mā.—jau mazinieks sociāldemokrāts, tagad jau jaun-
saimnieks, un nākošā gadā viņš droši vien būs jau
zemnieku savienībā. Jau šogad viņa uzskati ļoti
labi saskan ar zemnieku savienības uzskatiem. Par
to tik atliek priecāties; novēlam zemnieku savienī-
bai laimes uz jauno biedri!

Augstais nams! Mēs nedrīkstam šinī ziņā izlā-
pīties ar ielāpiem, kā to jau aizrādīja mans kollega.
Mūsu frakcija pastāv uz to, lai iespējami ātri tiktu
virzīti uz priekšu ne ielāpi, bet arī attiecīga likuma
izstrādāšana. Tāpēc, kungi, kas sēžat lauksaimnie-
cības lietu kommisijā, nekavējiet šo likumu, tīšām
nebremzējiet to, bet nākat palīgā likumu izstrādāt;
tad attiecīgais likumus tiks pieņemts visā drīzumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
. Sanderam.

V. Sanders (nacionālais bloks): Augstais nams!
(Starpsaucieni un troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu
mieru!

V. Sanders (turpina): Šo priekšlikumiu lauk-
saimniecības lietu kommisijā pieņēma pēc tam, kad
kadastra likumu atdeva atpakaļ referentam pārstrā-
dāšanai. Priekšlikums; patiesību sakot, nekā jauna
nevar dot, jo līdz šim Zemkopības ministrija jau
praktizē tā, ka visur tur, kur zemes vērtēšana ir
notikušas kādas kļūdas, tās tiek izlabotas. Ja tagad
Augstais nams pieņems šo priekšlikumu, tad ar to
viņš izteiks savu gribu un pastiprinās to pašu, kas
līdz šim jau ir darīts.

Vēl vairāk — šim priekšlikumam ir nozīme tanī
ziņā, ka kadastra likums ir diezgan sarežģīts. Jau
pirmā lasījumā, kurā tas tika apspriests lauksaim-
niecības kommisijā, izrādījās, ka ir_ daudz visādu
pretrunu. Mērnieki, kas uzstājās kā no vienas, ta
no otras puses, nosauca daudz visādu skaitļu un aiz-
rādīja uz visādām grūtībām, kas _ stāv sakara ar ka-
dastra izvešanu tā, ka nav domājams, ka drīza laika
Latvijā varētu tikt pie kadastra. Arī šodien mes

dzirdējām, ka vajadzēs 10 vai 20 gadu, kamēr zemi
izmērīs un novērtēs. Bez tam runātāji minēja ār-
kārtīgus līdzekļus, ko prasītu kadastra sastādīšana.
Ja tā, tad nav domājams,ka mēs tik drīz tiksim pie
kadastra. Ievērojot to, man šķiet, ka iesniegtais
priekšlikums jāpieņem, jo tas tomēr vairāk izlabos
to stāvokli, kas tagad ir radies, tāpēc ka dažās vie-
tās zeme nav pareizi novērtēta. Nacionālais bloks
balsos par priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bļodniekam.

A. Bļodieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Ap visai svarīgo kadastra likumu, kuru
savā laikā iesniedza jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija, diezgan pamatīgi izstrādātu un ar daudziem
pantiem, izrādās, lauksaimniecības kommisijā, kurai
tas bija nodots apspriešanai, ir izcēlušās plašākas
debates. Pēc ilgākām pārrunām tas atdots referen-
tam atpakaļ pārstrādāšanai. Vēl ļaunāk ir tas, ka
nav doti nekādi aizrādījumi... (troksnis.), —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Lūdzu ap-
mierināties!

A. Bļodnieks (turpina): uz kādiem pama-
tiem šo likumu vajadzētu pārstrādāt, kādas būtu
galvenās tēzes, galvenie pamatojumi, uz kuriem li-
kums būtu jāuzbūvē. Ir pateikts, ka likums radi-
kāli jāpārstrādā, bet nav pateikts, kā īsti šis likums
būtu pārstrādājams.

Ja iedziļināmies šai likumā, tad izrādās, ka tas
— kopā ar speciālistiem — ir diezgan labi izstrā-
dāts un iesniegts Saeimai, tā ka patiesībā to šeit
var pārstrādāt. Bet tagad ar ļaunu gribu, ar vilci-
nāšanos negrib šo likumu pieņemt. Šis likums par
jaunu ir nodots referentam pārstrādāšanai, tādā kār-
tā uz ilgāku laiku aprakts un tik ātri dienas gaismas
neieraudzīs.

Ka šis likums ir svarīgs, to atzīst visi iepriek-
šējie runātāji. Ja nuatzīst, ka šis likums ir steidzams,
ka jānovērš visas netaisnības, kas tiek nodarītas
jaunsaimniekiemun sīkzemniekiem ir klaušu, ir no-
dokļu ziņā, kā arī zemju novērtēšanas ziņā, tad
taču būtu jāpieliek visas pūles, lai šo likumprojektu
izstrādātu steidzamības kārtā.

Ja šeit vairāki runātāji teica, ka iesniegtā pāre-
jas formula varbūt varētu labot pastāvošo likumu,
tad atkal bija laba tiesa runātāju, kas teica, ka tādai
pārejas formulai, tādam ielāpam nevar būt nekādas
nozīmes.

Ņemsim skaitļus.; tie būs vispārliecinošākie.
Ja ir ap 200.000 saimniecību, un ja nemiers iz-

paužas no lielum-lielās daļas — pieņemsim, ja puse
no šīm saimniecībām ir nemierā ar savas zemes no-
taksēto vērtību, 'tad uz tādas pārejas formulas pa-
mata, uz izņēmuma pamata,kur īstie pamati vēl nav
atrasti, būtu jāpārvērtē ap 100.000 saimniecību. Sa-
kait, vai tas ir izdarāms, janav pieņemts likums, uz
kura pamata zemi pārvērtēt. Ar ielāpu to nevar iz-
darīt. Tāpēc mūsu frakcija uztur prasību pēc tāda
pamatlikuma, ko Augstais nams lai pieņemtu un
dotu kļūdu un netaisnību izlabošanai.

Tagad man vel pāris vārdu jāpasaka Šterna
kungam. Es jau ar starpsaucieniem, kas izvērtās
bezmaz asākā konfliktā, aizrādīju nupat piedzimuša-
jam jaunsaimniekam, ka tanī nozīmē, kādā viņš
grib šo izteicienu saprast, to nevar saprast, ka še
sacītais nav jāsaprot fiziskā, bet politiskā nozīmē.
Tikai vēl pagājušo svētdienu, tā tad tikai divas die-
niņas atpakaļ notikušajā kongresā, viņi no bijušiem
maziniekiem — sociāldemokrātiem, vakardienas so-
ciālistiem, lūk, pārvērtušies par pilsoņiem, nosau-
kuši sevi par «progresīviem.». Un mani starpsau-
cieni Šternakungam taisni bija vietā, lai viņšpierā-
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim no strādnieku un zemnieku irakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Bezdarbnieku jautājums paliek jo dienas jo asāks.
Mēs redzam, ka pēdējos gados visā kapitālistiskā
pasaulē gadu no gada, mēnesi no mēneša bezdarb-
nieku armijas pastāvīgi pieaug. Piemēram Ameri-
kā ir vairāk kā 5.000.000 bezdarbnieku; Vācijā paš-
reiz ir ap 3.500.000 bezdarbnieku, Anglijā — ap
2.500.000 bezdarbnieku. Līdzīgs stāvoklis ir arī
citās kapitālistiskās valstīs. (4. Eglīša starpsau-
ciens: «Un Krievijā?») — Paciešieties; par Krieviju
pateikšu drusku vēlāk! — Pārējās kapitālistiskās
valstīs, kā Polijā un citur, arī ir ļoti lielas bezdarb-
nieku armijas. Un ne tikai modernās kapitālistiskās
valstīs, bet arī tādās valstīs, kur bezdarba nekad
nav bijis, piemēram Japānā u. t. t., arī tur ir ap
30—40, pat līdz 100 tūkstošu bezdarbnieku. (A. Eg-
uis no vietas: «Kā ir Kinā?») Ir pilnīgi dabīgi, ka

pašreiz bezdarbnieku jautājums kapitālistiskās val-
stīs ir ļoti ass.

Ja piegriežamies Latvijas apstākļiem un paska-
tāmies, kas notiek pie mums, vai te stāvoklis ir la-
bāks, tad jāatbild, ka pie mums bezdarbnieku stā-
voklis ir stipri paasinājies. Uz jautājumu, vai bez-
darbnieku armija samazinās, mums jāatbild ar no-
teiktu nē, jo bezdarbnieku armija arvien pieaug.

Te es minēšu dažus oficiālus Tautas labklājības
ministrijas datus, kas jums rādīs ainu, kā pie mums
progresē bezdarbnieku armija. Tā pagājušā gada
janvāra mēnesi 28 Latvijas pilsētās bija reģistrēti
18.149 bezdarbnieki. No tiem nodarbināti bija
tikai 4987. Šogad šī bezdarbnieku armija ir nevis
samazinājusies, bet gan pieaugusi. Ja pagājušā ga-
dā pilsoņu prese mēģināja iestāstīt, ka šis gads ir
krizes gads, ka pateicoties mīļajam «Dieviņam^,
kurš uzsūtījis lietu, strādniekiem nav darba, tad šo-
gad mēs redzam, ka bezdarbnieku armija tomēr ir
augusi. Pilsoniskās preses datos redzam, ka šogad
20 Latvijas pilsētās reģistrēti 14.524 nenodarbināti
bezdarbnieki. Pagājušā gadā pa 28 pilsētām kopā
bija 18.149bezdarbnieku. Bez tam vēl ir 5787 strād-
nieki, kuri gan ir nodarbināti, bet kurus var uzskatīt
par bezdarbniekiem. Tā tad mēs varam saskaitīt
Latvijā oficiāli reģistrētus pāri par 20.000 bezdarb-
nieku.

Es uzsveru šos oficiāli reģistrētos tāpēc, ka ka-
tram, kas interesējas par šo jautājumu, ir zināms, ka
bezdarbnieki reģistrējas darba biržā tikai tad, kaa
tiem vairs nav maizes kumosa, ko ēst. Iet tikai tie,
kuri ir spiesti iet, kurus spiež bads; bet katrs, kui>
daudzmaz var dzīvot, darba biržā nereģistrējas.
iādā kārtā mēs varam noteikti spriest, ka bezdarb-
nieku armija Latvijā ir vismaz divreiz tik liela neka
oficiāli ir reģistrēts, un taisni tāpēc ir jārunā par št
jautājumu, jo šis posts patiešām ir tik šausmīgs, ka
to nemaz nevar izteikt, Beidzamās dienās, es gri-
bētu teikt, pat sociāidcmokiatiir bijuši spiesti kon-
statēt, ka darba biržā daži strādnieki aiz bada no-
miruši. Kaut gan mēs par šiem faktiem rakstījām
jau mēnešiem iepriekš, pilsoņu prese tos neminēja.
(Sauciens no vietas: «Jūs jau par tiem_ rakstījāt
pirms nāves!») Ja jūskungi, sakāt, ka mes šos fak-
tus atzīmējam pirms nāves, tad mes varam teikt, ka
jūs tos atzīmējat mēnešiempec nāves, kad desmitiem
jau nomiruši badā, vai noslīcinājušies, vai citādi da-
būjuši galu; jūs par šiemfaktiem rakstījāt tikai tad,
kad jūs tos vairs nevarējāt noslēpt. Šie fakti ir par
daudz kliedzoši; par tiem kliedz katra Latvijas stū-
rī, bet jūs par tiem rakstāt tikai tad, kad tos vairs
nevarat noslēpt.

Mēs šinī apstāklī redzam to, _ka pilsoniska val-
dība ne kaut ko nedara, lai šo stāvokli grozītu. Mēs
redzam visur un vienmēr, ka tiek_ apspiesta katra
prasība pēc darba un maizes. Mes redzam visos
gadījumos, kad bezdarbnieki kopā ar strādniekiem
uzstāda savas prasības un mēģina tās aizstāvēt, ka
pret šiem strādniekiem, pret šiem bezdarbniekiem
tiek laista darbā policija, valsts vara,karaspēks, aiz-
sargi un citi. To mēs esam konstatējuši; tas ir neno-
slēpjams fakts. (A. Eglīiu no vietas: «Kad tas ir bi-
jis?») To jūs paši esat konstatējuši un apstiprinājuši
no šīs katedras pēc 20. janvāra pagājušā gadā._

Ka tas tā, to mēs dzirdējām arī nupat pagājuša
sēdē valdības atbildē uz mūsu jautājumu par strād-
niekiem neizmaksātām algām. To mēs esam dzir-
dējuši ļoti daudz reižu no šīs katedras. Valdība at-
bildē pateica, ka attiecīgā fabrika ir privātīpašums,
ka tur ir privātīpašnieks un ka nedrīkstot šī privāt-
īpašuma svētās tiesības aizskart, ka valdība šinī
lietā nevarot iejaukties. Ar vārdu sakot, valdība
ar šādu savu atbildi pagājušā sēdē ir apstiprinājusi,
ir apliecinājusi, ka tas ir pareizi, ka strādnieki ne-
drīkst pieprasīt no uzņēmēja neizmaksātos 14.000
latu nopelnītās algas. Turpretim mēs redzam, ka
visos gadījumos, kur strādnieki grib aizstāvēt sa-
vas tiesības pret svēto privātīpašumu, pret tiem
vienmēr tiek raidīta policija un patjkaraspēks. Jo
mēs redzējām 18. oktobrī, kad kareivji vairāk strād-
nieku sašāva. Taisni tāpēc mēs iesniedzām šo li-
kumprojektu, lai par to runātu un lai piespiestu jūs
atzīt strādnieku taisnīgās prasības un tās izpildīt.

Vēl tomēr ir nepieciešami atgriezties pie da-
žiem citiem apstākļiem, kam ir sakars ar šo jautāju-
mu. Ja mēs redzam, ka pilsoniskās valdības ne tik
vien kā Latvijā, bet arī citās kapitālistiskās valstīs
raida pret strādniekiem karaspēku un policiju, šauj
uz bezdarbniekiem, tad ir tomēr nepieciešami ap-
skatīt arī to polītiku, ar kādu šinī jautājumānodar-
bojas sociāldemokrāti. Jo vairāk šis jautājums jā-
apskata vēl tādēļ, ka taisni beidzamās dienās sociāl-
demokrāti ļoti bravurīgi runā par to un grib iestā-
stīt strādniekiem, ka, lūk, viņi esot tie īstie strādnie-
ku un bezdarbnieku aizstāvji, bet tie sasodītie kom-
mūnisti sociāldemokrātiem grūžot dunci mugurā un
neļaujot viņiem realizēt viņu nodomus.

Ja ieskatāmies «Sociāldemokrātā» un taisni
tur, kur ir runa par bezdarbniekiem, kur Vecķalns
attēlo savu sociāldemokrātisko bezdarba apkaro-
šanas teoriju, tad redzam, ka nevienā vietā sociāl-
demokrāti nepaskaidro strādniekiem, kāpēc šis bez-
darbs ir, kas vainīgs pie bezdarba, un ar kādiem lī-
dzekļiem to var novērst. (J- Višņano vietas: «Ci-
tādi Jums nebūtu par ko runāt!») Mēs redzam, ka
tur uzskaitīti tikai tādi fakti: esot valūtas starpība
ar citām kapitālistiskām valstīm, mums neesot no-
dibinājušies normāli tirdzniecības sakari u. t. t., bet
tikko šos jautājumus nokārtošot, tad arī bezdarbs
būšot novērsts.

Mēs uz šo jautājumu tā neskatāmies. Mēs zi-
nām, ka bezdarbs ir kapitālistiskās iekārtas_ atspo-
guļojums. Ieskatoties bezdarba skaitļos, mēs re-
dzam, kādā attīstības stāvoklī atrodas kapitālisms,
ko kapitālisms dod strādniecībai, kādu ļaunumu un
kādas nejēdzības šī kapitālistiskā iekārta uzveļ
strādniecībai. Pie visa tā ir vainīga kapitālistiskā
iekārta. Mēs redzam, ka neviena kapitālistiskā
valsts beidzamos gados nav spējusi novērst bezdar-
bu pat ar jūsu apdziedāto racionalizāciju, par kuru
tik sajūsmināti runā mūsmājas sociāldemokrāti. Vēl
pagājušā gada valsts budžeta debatēs sociāldemo-
krāts Bīlmanis pateica, ka, lūk, vajagot mūsu rūp-
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niecību racionalizēt, vajagot konkurēt ar ārzemju
kapitālu. Mēs zinām ka šo racionalizāciju var rea-
lizēt tikai uz strādnieku rēķina, atlaižot strādnie-
kus, atvietojot 3 un 4 strādniekus ar 1 strādnieku,
bet pārējos izsviežot uz ielas. Man arī jāsaka, ka
tai pašā sapulcē, kur arī Vecķalns runājis. Drillis ar
miglas bilžu palīdzību esot ļoti labi parādījs strād-
niekiem, kā 4 strādniekus, ievedot modernu mašīnu,
atvieto ar vienu, pie kam tie pārējie 3 strādnieki
tiek izsviesti uz ielas. Bet, neskatoties uz to mūs-
māju sociāldemokrāti dzied slavas dziesmas šai ka-
pitālistiskajai racionalizācijai un paši atbalsta bez-
darbu. ( ' Vš'ū no vietas: «Nost ar mašīnām, dau-
zait tās kopā!»)

Tālāk Vecķalns ir spiests pateikt, ka stāvoklis
ir drausmīgs un ka par to esot vainojami pilsonība
un kommūnisti. Vēl tālāk Vecķalns saka, ka viņiem
vieniem pret pilsoņiem un kommūnistu vienotu fron-
ti nebūšot iespējams strādnieku stāvokli uzlabot.
Reizē ar to Vecķalns ir pateicis: «Nūjā, mēs esam
nespējīgi, mēs tik un tā jums neko nevarēsim dot!»
Ar vārdu sakot, Vecķalns grib aizslēpties aiz pilso-
ņu un kommūnistu mugurām un neko šinī jautājumā
negrib darīt.

Tālāk Vecķalns saka, ka bezdarbu varēšot no-
vērst vienīgi Latvijas strādnieku organizācijas pati
strādm'eku mas.a; tāpēc vajagot iestāties sociālde-
mokrātu partijā, vajagot iestāties viņu arodbiedrī-
bā, un tad pati organizētā strādnieku masa būšot tā,
kas bezdarbu novērsīšot.

Man jājautā šiem kungiem, kā ir ar šo jautāju-
mu Vācijā. Kur ir šīs plašās masas? Kur šīs ma-
sas Lt uz ielas un kur uzstāda un aizstāv savas pra-
sības? _ Ko tur dara soc'āldēmokratu partija un
sociāldemokrātu valdība ar savu Iekšlietu ministri-
ju un policiju? Vai tur viņi aizstāv plašo masu ku-
stību, vai tur viņi atbalsta šo bezdarbnieku kustību?
Nekātamlīdzīga! Ir gan pilnīgi pretējais. Ir zināms,
ka Vācijā tie paši kungi no tās pašas sugas, kas šeit
aizrāda, ka strādniekiem jāorganizējas, ka strād -
niekiem jāiestājas tikai vienā sociāldemokrātu par-
tija, šie.paši sociāldemokrātu partijas vīri apšauj tos
strādniekus, kuri ir citādi organizējušies un kuri iet
pa strādm'eku cīņas pareizo ceļu lai no buržuāzijas
kaut ko izspiestu šinī bezdarbnieku jautājumā.

Līdzīgs stāvoklis ir Anglijā. Anglijā arī ir so-
ciālistiska valdība. Arī Anglijā strādnieku valdība
bezdarbu ne tikai nav novērsusi, bet arī tur bez-
darbnieku armija ir pieaugusi. Mums jākonstatē,
ka taisni Makdonalda valdības laikā Anglijas bez-
darbnieku armija ir pavairojusies gandrīz par pus-
miljonu cilvēku.

Es gribētu jums pateikt, ka tas ir taisni tāpēc,
ka jus neviena vietā nerealizējat strādniecisku polī-
tiku. ? ? Visur jūs aizstāvat visiem līdzekļiem šo pašu
kapitālistisko iekārtu un turat svētas tās pašas pri-
vāta īpašuma tiesības, par kurām pagājušo reizi šeit
runāja tautas labklājības mim'stris. Un ka tas ir tā,
to mes vislabāk varam redzēt šeitLatvijā.

Ja piegriežamies tām pašvaldībām, kur sociāl-
demokrāti ir noteicēji, un tad jautājam, kas tur no-
tiek, vai tur šie saimnieki, kā viņi paši sevi dēvē-
jas, vai tur šie saimnieki — sociāldemokrāti stāda
pirmā vietā bezdarbnieku intereses? Vai viņi tur
uzskata par savu uzdevumu sarīkot sabiedriskus
darbus, lai bezdarbu ja ne novērstu, tad vismaz mīk-
stinātu. Mēs redzam, ka nekā tamlīdzīga nav. To
mēs redzam vislabāk Rīgas pilsētas saimniecībā,
par kuru Vecķalns ļoti ir samelojies savā referātā:
lūk. ja ir kas darīts, tad to ir darījusi kreisā pilsētas
valde. Viņš tomēr neteica ne vārda par to, ka vi-

sos jautājumos viņi gājuši kopā ar pilsonību, ka vi-
sur, kur tik varēts noplēst kādas summas bezdarb-
niekiem, tās ir noplēstas. Kad mēs prasījām Rīgas
pilsētas domē attiecīgas summas, ar kurām kaut cik
varētu ierobežot bezdarbu, tad mēs redzējām, ka
sociāldemokrāti nebalsoja par šīm summām, bet gan
turēja par vajadzīgu sadalīt šos līdzekļus dažādām
savām organizācijām, kuram nav nekāda sakara ar
bezdarbu, ar strādnieku darbu un maizi.

Ja vēl tālāk paskatāmies, kā saimnieko Rīgas
p'lsētas valdē sociāldemokrāts Ozoliņa kungs, tad
redzam ļoti raksturīgus skaitļus, kas liecina par to
politisko virzienu, kāds tiek ieturēts Rīgas pilsētā
bezdarba jautājumā. Ja pagājušā gadā bija ļoti liels
bezdarbs, nevarēja nodarbināt ne trešo daļu strād-
nieku, kas bija palikuši bez darba, tad, apskatoties,
cik līdzekļu izlietots sabiedriskiem darbiem, re-
dzam, ka pagājušā gadā no Rīgas pilsētai atvēlētiem
260.000 latu tas pats sabiedrisko jeb darba nodaļas
vadītājs bija turējis par vajadzīgu ietaupīt 48.650
latu uz strādnieku bada rēķina. Šis apstāklis ļoti
labi raksturo to polītiku, kādair Rīgas pilsētas saim-
niecībā sociāldemokrātiem. Šie kungi ar sabiedris-
kiem darbiem paredzētiem līdzekļiem nerīkojas tā,
kā vajadzētu. Viņi ietaupa bada mīkstināšanai at-
vēlētos līdzekļus, lai stiprinātu buržuāzijas saimnie-
cību, lai atlicinātu rautiem u. t. t., bet nekādā ziņā
negrib izlietot tos sabiedriskiem darbiem,' lai strād-
niekiem nebūtu jāmirst badā.

Ja kaut cik apskatāmies apstākļus, kādos paš-
reiz jāstrādā strādniekiem sabiedriskos darbos, tad
atkal ļoti skaidri redzam ainu, ka te «saimnieki» ar
visiem līdzekļiem strādniekus izmanto. Ja citus ga-
dus nebija noteikta attiecīga norma, kāda strādnie-

. kiem jānostrādā, tad tagad tā ir noteikta un to vēl
aizvien papildina, lai tādā kārtā no strādniekiem iz-
sūktu pēdējo enerģijas sulu. Strādniekus ne tik vien
kā izdzen, bet sociāldemokrāti ar visiem līdzekļiem
izmanto strādniekus tādā veidā, ka nedod darbu
tiem strādniekiem, kas nav pārliecināti sociāldemo-
krāti, kas nav iestājušies sociāldemokrātu partijā
vai arī viņiem padotās organizācijās. Šie strādnie-
ki dabū darbu tikai tanīs gadījumos, kad sociālde-
mokrātu partijā nav iestājušies tik daudz, lai piepil-
dītu visas vietas. Un ja šiem strādniekiem darbu
dod, tad arī tikai uz 2 nedēļām. Pēc tam viņus ap-
maina, kaut gan sociāldemokrātu biedrus neapmai-
na; tos vienkārši tikai pārceļ uz citu darba vietu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
lod, es Jūsu runu nepārtraucu, bet gan domāju, ka
tagad būtu laiks runāt vairāk par jūsu iesniegto li-
kumprojektu.

J. Balodis (turpina): Arī šis likumprojekts va-
jadzīgs, lai nodrošinātu strādniekus pret sociālde-
mokrātu terroru; tāpēc es domāju, ka mana runa ir
vietā. Likumprojekts ir vajadzīgs, jo strādnieki,
bez šaubām, tiek terrorizēti. Ka tas tiešām tā, to
pierāda ļoti daudz faktu. Visās sabiedrisko darbu
vietās ieliek paklausīgus administratorus, kuriem
padoti. , es gribētu teikt, pat nežēlīgi padoti visi sa-
biedrisko darbu strādnieki. Ir bijuši gadījumi, kur
nežēlastībā ir nonākuši pat daži sociāldemokrātu
partijas biedri, kas iedrošinājušies aizstāvēt strād-
nieku intereses, kas iedrošinājušies stādīt strādnie-
ku intereses pirmā vietā un pēc tam tikai kapitāli-
stisko valsti un viņas saimniecisko polītiku. Es gri-
bētu šeit nolasīt dokumentu, kas ļoti labi raksturo
to stāvokli, kāds pašreiz ir sabiedriskos darbos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod! Vai
tas dokuments attiecas uz likumu par bezdarbnieku
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apdrošināšanu? Tikai tādā gadījumā es atļauju to
nolasīt.

J. Balodis (turpina): Aiz visiem šiem motīviem
ir nepieciešami pieņemt šo likumprojektu, lai strād-
nieki savas darba vietās būtu pasargāti no visām
pārestībām. Kādas ir šīs pārestības, to es jau mi-
nēju; es gribētu šo manu apgalvojumu pastiprināt
ar attiecīgu rakstu, ko iesnieguši pat sociāldemo-
krātu partijas 2. rajonam paši sociāldemokrātu par-
tijas biedri. Aiz šiem motīviem, man šķiet, šis li-
kumprojekts ir vajadzīgs, lai ar strādniekiem viņu
darba vietas nevarētu rīkoties tā, kā iegribas vie-
nam otram administratoram neatkarīgi no tā, vai
strādnieks ir sociāldemokrāts, fašists, vai kommū-
nists. Bez darba palikušajam strādniekam nepie-
ciešamas zināmas tiesības, lai viņu nevarētu izman-
tot. Šisiesniegums skan tā:

«Mēs, apakšā parakstījušies Uzvaras parka
sabiedriskos darbos nodarbinātie strādnieki, pra-
sām izslēgrino sociāldemokrātu strādnieku partijas
darbu vadītāju Straumi, kura izturēšanās pret mums,
strādniekiem, ir neciešama. Bez tam pie algas iz-
maksas mums, strādniekiem, sasvīdušiem stundām
ilgi jastav arā rindā. Ja kāds no mums aizrāda uz
šādu neciešamu rīcību, tad minētais darbu vadītājs
piedraud un pat atlaiž no darba. No šādas necieša-
mas rīcības esam nonākuši bezizejas stāvoklī. Tā-
pēc mēs, strādnieki, noteikti prasām minēto darbu
vadītāju Straumi izslēgt no sociāldemokrātu strād-
nieku partijas; par notikušiem faktiem var aplieci-
nāt desmitnieki un pārējie strādnieki, kuri te garā
rindā parakstījušies.» —

Šis raksts pierāda, ka apstākļi darba vietās ir
taisni neciešami. Tas pierāda arī, ka šinīs darba
vietas pirmā vietā stāda to, lai strādnieku iespējami
vairāk izkalpinātu, lai iespējami vairāk varētu pie-
ražot buržuāzijai, ka patiešām sociāldemokrāti prot
izkalpināt un izmantot strādniekus vēl vairāk nekā
pati buržuāzija. To ir pastiprinājis vairākkārtīgi arī
.darba nodaļas vadītājs Ozoliņš; vajagot pierādīt, ka
viņi protot labi saimniekot, lai viņus nepadzītu prom
no vietām. Tā tad ir tā, kā es teicu, ka pirmā vietā
liek buržuāzijas vajadzības un tikai beidzamā vietā
nāk strādnieku vajadzības. Aiz visiem šiem motī-
viem šis likums ir nepieciešams.

Ar strādniekiem ne tik vien kā izrēķinās, atlai-
žot viņus un nedodot viņiem darbu, bieži vien par
to, ka viņi nespēj izpildīt attiecīgo normu, bet veselu
rindu strādnieku — delegātu atlaiž par to, ka viņi
uzdrošinājušies aizstāvēt savas taisnīgās prasības.
3. janvārī darba biržas telpās tika arestēti delegāti
Švalbe, Tomobiņš un citi. Tāpat tika arestēts kāds
delegāts Lazučonoks, kurš, man jāuzsver, bijis so-
ciāldemokrātu partijas biedrs, bet bijis tāds, kurš,
ar pašu sociāldemokrātu vārdiem runājot, esot dru-
sku paklīdis un neaizstāvot vairs līderu svētās in-
tereses, bet aizstāvot strādnieku intereses. Tāpēc
arī šis cilvēks noklīda polītiskā apsardzē, un tikai
pateicoties tam, ka viņa kabatā atrasti lūgumraksti,
ar kuriem viņš nebūt nav gribējis griezties pie strād-
nieku un zemnieku frakcijas, bet kurus gribējis ie-
vietot pilsoniskos laikrakstos, viņš no polītiskās ap-
sardzes atsvabināts; pārējie nav atsvabināti, un man
arī nav zināms, vai viņi arī tagad ir atsvabināti. Lī-
dzīgs gadījums notika darba biržā 22. janvārī, kad
arī tika arestēti 3 bezdarbnieki par to, ka prasīja ie-
vēlēt bezdarbnieku komiteju.

Visi šie apstākļi runā gaišu valodu par to, ka
strādniekiem vajadzīgs šis likums, lai nodrošinātu
viņus pirmām kārtām pret bezdarbu un otram kār-

tām pret tām pārestībām, kas notiek darba vietās.
Es minēju tikai dažus faktus, tomēr jau tie gaiši rā-
da to polītiku, kāda ir bijusi un ir vēl tagad sociāl-
demokrātiem darba vietās, kur viņi ir tikuši saim-
nieku lomā. Visur tur viņi lieto represijas ar vis-
drakoniskākiem līdzekļiem.

Un nav mums nemaz jāiet un jāskatās sabiedri-
sko darbu vietās, bet to pašu polītiku sociāldemo-
krāti taču sludina uz visiem stūriem un visās sapul-
cēs. Nav nemaz ilgi atpakaļ, kad Cielēns no šīs vie-
tas uzsvēra, ka ar visiem tiem, kas uzdrošināšoties
viņiem runāt pretim, izrēķināšoties uz visstingrāko.

Jūs, kungi, man šeit jautājāt, kas notiekot Krie-
vijā; es gribu būt tik laipns un jums drusciņ parādīt,
kas tur notiek. (A. Eglītis no vietas: «Cik maizes
dod dienā?» — M. Laroszens no vietas: «300 gra-
mus.») Ja jūs prasāt starpsaucienā, vai Krievijā ir
brīv streikot, tad man jāsaka, ka Krievijā strādnie-
kiem nav vajadzīgs streikot (smiekli), jo strādnieks
pats tur ir noteicējs, pats regulē savus apstākļus.
A. Eglītis no vietas: «Bet pasaki, kāpēc Maskavā

(liek pie sienas tos, kas streiko?»)
Ja paskatāmies, kā ir ar bezdarbu Krievijā, ka

tur rūpējas par bezdarba novēršanu, tad, lai Vec-
kalnam nebūtu jābļauj, es gribētu piezīmēt viņa pa-
ša vārdiem, ka «Krievijā ar visiem līdzekļiem cen-
šas bezdarbu mīkstināt» un to arī novērš. Man jā-
saka, ka Krievijā nav tādu bezdarbnieku, ^kā pie
mums un citās kapitālistiskās valstīs. (A.Eglītis no
vietas: «Tur staigā bez biksēm un nav ko ēst; pie
mums ir apģērbti un paēduši!») Visi tie, kas var
kaut ko strādāt, visi tie, kam ir kaut kāds arods, vi-
si tie, kas var strādāt kaut kādu rūpniecības darbu,
ir nodarbināti; un ne tik vien ir nodarbināti, bet ir
vēl ārkārtīgi liels strādnieku trūkums. ( tf- Lazer-
sons no vietas: «Tas, nu ir smieklīgi, ko Jūs sakāt!
Vai Jūs domājat, ka mēs laikrakstus nelasām?»)
Kvalificētu strādnieku trūkums ir ārkārtīgi liels.
(A. figlīiis no vietas: «Kam Jūs vāverites pūšat?
Re, ka pašam ausis paliek sarkanas, nepareizības
stāstot!») Būvstrādnieku trūkst apmēram 350.000
—400.000. (A. Eglītis no vietas: «Kommūnistu va-
loda! Nerunā nu niekus!») Ja Krievijā pašreiz vēl

. ir bezdarbs, tad šie bezdarbnieki ir tikai tādi, kurus
nevar pašreiz rūpniecībā nodarbināt (A. Eglītis no
vietas: «Kuri vēl nav nošauti!»), kuri tikko ir.ienā-
kuši no sādžas. (G. Mīlbergs no vietas: «No sādžas
jau nelaiž! Tur jau ir dzimtsbūšana!»)

Ja paskatāmies, kā Krievijā rūpējas par to, lai
ari sādžu strādniekus varētu ierindot fabrikas strād-
niekos, tad redzam, ka Krievijā pie visām darba bir-
žām ir speciālas darbnīcas un fabrikas, kur strādnie-
kus var apmācīt un pēc tam ierindot fabrikas strād-
niekos/ Man jākonstatē, un to, kungi, neviens no
jums nenoliegs, lai cik melna dvēsele jums būtu, ka
sādžu bezdarbnieki tādā kārtā pagājušā gadā sama-
zinājušies par 20%.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Arī tas ab-
solūti neattiecas uz likumu par bezdarbnieku ap-
drošināšanu. (A. Eglītis no vietas: «Bet ar to viņš
izpilda savu amatu!») Jūs man esat iesnieguši li-
kumprojektu ar 11 paragrāfiem, un par šo likumpro-
jektu Jūs gandrīz ne vārda neesat teikuši.

J. Balodis (turpina): Es gribu parādīt pašreiz
valdošos apstākļus, lai pierādītu jums, ka šis jautā-
jums ir ārkārtīgi nopietns, ka šis likumprojekts nav,
kā saka, izgudrots (A. Eglītis no vietas: «Nav šeit
izgudrots, bet Maskavā uzrakstīts!»), bet ka tā ir
nepieciešamība, ka tā ir strādnieku prasība un ka
tas katrā ziņā jāpieņem. Lai to pierādītu, es esmu
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spiests motivēt šo likumprojektu un esmu spiests
pakavēties arī pie citiem apstākļiem...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
lod, es jūs vēlreiz uzaicinu pieturēties pie apsprie-
žamā likumprojekta. Es Jums esmu atļāvis pakavē-
ties pie tiem apstākļiem jau 40 minūtes; tagad lū-
dzu runāt par jūsu iesniegto likumprojektu. Pretējā
gadījumā būšu spiests ņemt Jums vardu.

J. Balodis (turpina): Jā, tas nozīmē tikai to,
ka šeit ir plašāk jāpakavējas pie minētiem apstāk-
ļiem, jo pilsoņi, lūk, bļauj, lai viņiem katrā ziņā dod
informāciju par Krieviju. Bet tagad man vienkārši
neļauj runāt... (starpsaucieni, troksnis).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt Balod,
es Jums vēlreiz atgādinu turēties pie apspriežamā
likumprojekta un nedebatēt ar pilsoņiem ... (O Jan-
k is no vietas: «Žandarmisms!») Es saucu deputātu
Janku pie kārtības.

J. Balodis (turpina): Es domāju, ka nav vaja-
dzīgs vēlreiz skaitīt šo likumprojektu visiem priek-
šā, lasīt vairāk reižu vienu vai otru no viņa pantiem,
lasīt likumprojektu no viena gala līdz otram; es uz-
skatu par vajadzīgu motivēt to, kāpēc likumprojekts
ir vajadzīgs. Apspriežamais likumprojekts ir man
priekšā, un es domāju, ka prezidijam arī šis jautā-
jums nav nezināms, jo likumprojekts tika nolasīts,
Tāpēc es domāju, ka likuma saturs ir visiem skaidrs
un lasīt man to no viena gala līdz otram nav nekā-
das vajadzības (starpsaucieni; troksnis). Tādēļ jā-
runā par motīviem, kāpēc tas vispār vajadzīgs, un
jāapskata plašāk, kā jautājums nokārtots citās val-
stīs. Es domāju, ka arī pilsoņu kungiem, bez šau-
bām, vajadzētu zināt, kāds ir stāvoklis citās zemēs
un kāds ir stāvoklis Krievijā. Tā kā šeit ir neskai-
drība, tad es gribēju par šo jautājumu plašāki runāt.
Es jau, bez šaubām, nevienu no jums negribu pār-
liecināt un arī zinu, ka jūs projektam nepiekritīsit.
(Starpsaucieni.) Krievijā ir citādi apstākļi, tur ir
strādnieku diktatūra, šeit ir buržuāzijas diktatūra.
Tās ir divas pilnīgi pretējas lietas. Tāpēc es gribu
runāt par to, kādi tur ir apstākļi. (A.Eglītis no vie-
tas: «Kur tad Krievijā liek tos buržujus?» — «Pie
sienas!») Krievijā buržujiem liek strādāt. (A. Eg-
lītis no vietas: «Un ko tad tur šauj!» — «Jā, ko tur.
šauj?») —

Ja piegriežamies likumprojektam, tiem princi-
piem, kas tur paredzēti, tad (A. Eglītis no vietas:
«Man stundu jārunā un nav ko runāt! Plātās tikai!»)
man jāsaka ļoti noteikti, ka šis likumprojekts atbilst
pašreizējām vajadzībām. (Sauciens no vietas: «Mēs
nekā nezinām, kas tur ir!») Mēs jau dzirdējām vie-
nu lielu parādi, kas šeit notika. Šiekungi, kas rīko-
ja šo parādi, deviņdesmit devīto reizi gribēja pie-
muļķot savus vēlētājus un tāpēc (sauciens no vietas:
«Kurā pantā tas ir?») to sarīkoja. Tagad, kad gri-
bu runāt par to, kas notiek (sauciens no vietas: «Šur
un tur!») citās valstīs, kā citās valstīs novērš bez-
darbu, man neļauj runāt. Tas tikai rāda ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
lod, es lūdzu nekritizēt manu rīcību, citādi es ņem-
šu Jums vārdu. Ja Jums nav vairs nekā ko runāt
par likumprojektu, tad lūdzu beigt.

J. Balodis (turpina): Esmu spiests konstatēt, ka
man vienkārši neļauj runāt par līdzekļiem (troksnis),
ar kādiem novērš bezdarbu Padomju savienībā. Tas
rāda, ka jums ir bailes runāt par šo jautājumu. (A.
Eglītis : no vietas: «Nerunā niekus!») Jums ir bailes,
strādieki ari še neprasītu tādus apstākļus, kādi ir
tur. (A. Eglītis: no vietas: «Padomijas kalps atnācis
šeit stāstīt niekus!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
\ eckalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Kommūnistu
frakcija iesniegusi Saeimai likumprojektu par bez-
darbnieku apdrošināšanu. Sociāldemokrātu frak-
cija jau gadus 3 atpakaļ iesniedza likumprojektu
par strādnieku apdrošināšanu bezdarba gadījumos.
Diemžēl sociāldemokrātu iesniegtais likumprojekts
vēl aizvien guļ sociālās likumdošanas kommisjjā un
netiek virzīts uz priekšu. (Starpsaucieni.) Sociāl-
demokrātu izstrādātais likumprojekts paredz, kā
nodrošināt bezdarbniekus bezdarba gadījumā, pa-
redz izsniedzamās pabalsta normas un normē attie-
cības starp valsts un pašvaldības iestādēm un bez-
darbniekiem. Kommūnistu iesniegtais likumpro-
jektsir neskaidrs no viena gala līdz otram. (O. Jan-
kus no vietas: «Nepareizi iztulko!») Ja deputāts
Balodis neatrada par iespējamu dot kādus paskai-
drojumus par savu iesniegto likumprojektu, tad tas
tikai lieku reizi pierāda, ka kommūnisti neko nejēdz
bezdarba jautājumā (O. Jankus no vietas: «Buržu-
ju advokāts!»), ka viņam šo likumprojektu ir pagrū-
dusi zem deguna viņa augstākā priekšniecība.
(Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas sē-
dekļos: «Buržuju advokāts! Fašistu aģents!»).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

A. Vecķalns (turpina): Citādi Baloža likumpro-
jekta neizprašanu nevar saprast, kā tikai tā, ka tas
viņam pagrūzts zem deguna un ka viņš nav skai-
drībā par likumprojektu. (Starpsauciens strādnieku
un zemnieku sēdekļos: «Cik jums buržuji maksā paī-
so runu?»)

Es nezinu, no kurienes likumprojekts ir nācis.
(Starpsaucieni.) Kaut pavirši metot skatu iesniegtā
likumprojektā, redzams, ka tur ir pilnīgs sajukums un
neskaidrība un Latvijas bezdarbniekiem no tā nekā-
da labuma nebūsi (Starpsaucieni.) Gribu aizrādīt,
ka šāda likuma, kāda projekts patlaban iesniegts,
nekur nav, ne Padomju Krievijā, ne arī kur citur.
No viena gala līdz otram tas ir pilnīgs absurds.
(V. Ba tjām no vietas: «Pareizi!»)

Ja apskatām likumprojekta 3. pantu, kur pare-
dzētas pabalsta normas, tad jāsaka, ka paredzētās
normas ir tiešām nesaprotamas. Piemēram acīs
krītoša ir paredzētā norma līdz 150 latu pelnošiem;
tiem dod 3/4 no viņu peļņas, kas ir H2V2 latu mēne-
sī. Tam, kas pelna pāri par to, piemēram, ja viens
strādnieks pelna Ls 160.— mēnesī, pabalsts ir par
10 latiem mazāks, t. i. 106 lati. Ja viņš pelnīs 151
latu, t. i. pāri par normu, kas te paredzēta, tad viņš
dabūs 100 latu pabalsta mēnesī. Tā tad ar 150 la-
tu peļņas saņem 112 latu, bet kas saņem 151 latu, t
i. vienu latu mēnesī vairāk, dabū 2 /3 pabalsta vai 100
latu; tā tad 12 latu mazāk nekā tas, kas ir iepriekšē-
jā rubrikā. Tādas normas nekur nav paredzētas, ka
strādniekam, kurš pelnījis drusku vairāk, bezdarba
gadījumā izsniedz mazāk.

Bez tam kommūnistu frakcija likumprojektā
nav paredzējusi, ka būtu jārīko sabiedriski darbi.
Galvenā kārtā būtu jāprasa, lai valsts un pašvaldī-
bas rīkotu sabiedriskus darbus, bet pabalstus iz-
sniegtu tikai nepieciešamos gadījumos, kad nav ie-
spējams dot darbu.

Tālāk projektā runāts par padomēm. Pare-
dzēts, ka pilsētās, apriņķos un lauku pagastos vi-
sas bezdarbnieku lietas kārto bezdarbnieku kon-
gress, bezdarbnieku padome, un ka šis kongress
dod tiesības darboties līdzi arī citās apdrošināšanas
iestādēs. Tāda bezdarba jautājuma regulēšana ir
pilnīgi neiespējama un ir pilnīgs absurds, jo bezdarb-
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nieku kongress nevar nokārtot bezdarbnieku jau-
tājumu.

Iesniegtais projekts neiztur kritikas, nav no-
pietni domāts un ir neskaidrs pašiem iesniedzējiem.
Tie nezin, ko viņi prasa. Ja kommūnistu frakcija ir
ko darījuši bezdarba jautājuma kārtošanā, tad tas ir
tikai šī likumprojekta iesniegšana; vairāk viņa ab-
solūti nekā nav darījusi, izņemot jaukšanas darbu.
Tāpēc arī šodien viņiem nebija nekā ko sacīt par
savu likumprojektu, kā vienīgi uzbrukt un kritizēt
sociāldemokrātus. Pēc Baloža loģikas iznāk, ka
tad, ja nebūtu bijis sociāldemokrātu, ja nebūtu bijis
Veckalna, tā kapitālistiskā iekārta būtu bijusi laba,
arī deputāts Balodis to suminātu un ar to apmierinā-
tos. Bet nelaime, lūk, esot tā, ka esot arī sociālde-
mokrāti. Kapitālistiskā iekārtā, tas, lūk, ir kommū-
nistu frakcijai tas smaguma punkts.

Ar šādiem viegliem argumentiem var argumen-
tēt tikai jūsu frakcija. Man šķiet, jūsu taktikas ne-
pareizību pierāda arī tas, ka bezdarbnieki ir jau no-
vērsušies no jums, jo pagājušā bezdarbnieku masu
sapulcē jūs pat neuzdrošinājāties atnākt un tur sa-
vas domas izteikt. Jūs neuzdrošinājāties to tāpēc,
ka zinājāt, ka jumskatrs pamats zem kājām ir zudis,
jo Latvijā, lai bezdarbnieku apstākļi būtu cik grūti
būdami, bezdarbnieki saprot, ka uzlabot savu stā-
vokli viņi var tikai organizētā cīņā; un bezdarbnie-
ki skaidri redz, ka jūsu darbība iziet tikai uz strād-
nieku rindu jaukšanuvisur, kur tik var. Šo kommū-
nistisko jaukšanasdarbu strādnieki un bezdarbnieki
ir pietiekoši novērtējuši. Tāpēc arī jums ir zudis
katrs pamats, un lai tas uz ārpusi kaut cik paceltu
savas novājinātās akcijas, lai paceltu tās bezdarb-
nieku un sabiedrisko darbu strādnieku acīs, lai kaut
cik uzlabotu uz ārpusi savu sabrukušo iespaidu, jūs
iesniedzat šo likumprojektu, bet patiesībā jūsu uz-
devums ir tikai jaukt. Jūsu spēciņš ir pārāk vājš,
un jūsu zināšanas un apstākļu izpratne ir ārkārtīgi
maza. Organizētie strādnieki arī ir novērojuši, ka
jums trūkst piedzīvojumu un veselīga saprāta. Tā
jums trūkst visās, strādnieku cīņās.

Būtu svarīgi'pielikt visas pūles, lai jau iesnieg-
tais likumprojekts, kas ir apgūlies sociālās likumdo-
šanas kommisijā, tiktu virzīts uz priekšu, lai bez-
darbnieku jautājumu nokārtotu. Bet ja tas līdz šai
dienai nav darīts, tad vainojama par to kommūnistu
frakcija, tie 6 deputāti, kuri sēž šeit Saeimā. Šie 6
kommūnistu deputāti katrā gadījumā atrod par va-
jadzīgu vērst visu savu asumu pret sociāldemokrā-
tu strādnieku partiju, pret to organizāciju, kas ir spē-
jīga organizēti cīnīties. Šie 6 kommūnisti cenšas
visādi vājināt sociāldemokrātu cīņas spēju, pat ar
ieročiem rokā, kā Balodis ar īlenu rokā sāka strādāt
un durstīt strādniekus. (Jautrība.) Redziet, šī jū-
su jaukšanas taktika ir tā, kas Latvijas strādniekiem
nedod iespēju sekmīgi cīnīties ar bezdarbu, jo jus
esat tie, kas stāvat aiz muguras un katrā kritiskā
brīdī esat gatavi durt dunci organizētās strādniecī-
bas mugurā. Jūs esat nodevēji un buržuāzijas ro-
kas puiši, pie tam vissliktākās markas, kas Latvijas
strādniekus dzen postā. Visa atbildība krīt uz jums,
6 kommūnistu deputātiem,kuriem nav jēgas, ka va-
dīt strādnieku organizētu ciņu par strādnieku inte-
rešu aizstāvēšanu.

Deputāts Balodis, nemācēdams pieiet pie savas
frakcijas iesniegtā likumprojekta, centas atkal Saei-
mas deputātu uzmanību novērst uz dažādiem bla-
kus apstākļiem. Balodis uzstājas pret mašīnām.
Daudzi būs lasījuši Hauptmaņa «Audējus», kur ma-
šīnas sit kopā. Varbūt Balodis arī grib iet pa šo ce-
ļu. Mēs uz šāda ceļa strādniekus neaicinām un ne-

«

aicināsim. Man jāsaka, ka arī Baloža domu biedri
tur viņpus robežas tāpat negribēs iet pa to_ ceļu, pa
kuru iet Balodis. Dažas dienas atpakaļmēs redzē-
jām filmā, ka tur pat vismežonīgākos stūros mēģina
ievest dzelzceļus un mašīnas. Tā tad pat Padomju
Krievijā, kur pie stūres kommūnistu valdīšana,_ ma-
šīnas nedauza kopā, bet vēl ierīko ēlektrofikāciju,^.
ar kuru grib izmantot technikas sasniegumus, kā
tas jauir pārējā civilizētā pasaulē. Bet mūsu 6 kom-
mūnisti, acīmredzot, stāv par to, ka visas mašīnas
jāsit kopā, dzelzceļš jāizjauc un jāiet kājām. (Jautrī-
ba.)

Runājot par likumprojektu, man jāsaka, ka tāda
veidā, kādā tas iesniegts, likumprojekts mūsu bez-
darbniekus nevar apmierināt aiz vairāk iemesliem.
Tas mūsu bezdarbniekiem nekā nevar dot pirmkārt
tāpēc, ka te ir neskaidrība, un otrkārt tāpēc, ka tas
iesniegts aiz tīras dēmagoģijas, lai drusku paceltu
akcijas un 6. martā, kad jātaisa vispārēja akcija, ja
ne iekšēji, tad vismaz uz ārieni, lai parādītu kaut
kādu žestu.

Balodis runādams, aizskāra dažādas zemes un gri-
bēja tās nokritizēt, klātesošie dzirdēja, ka Balodis
bija nekorrekts un neoperēja ar pareiziem datiem.
Nokritizējot Anglijas Makdonalda valdību, Balodis
ar nepareiziem argumentiem aizrādīja, ka Anglija
esot pasliktināts arī strādnieku apdrošināšanas li-
kums bezdarba gadījumā. Mēs zinām, ka tur ir no-
ticis gluži pretējais. Tur Makdonalda valdības laika
ir izstrādāts jauns likumprojekts, kas vispirms ir
ievietojis šinī likumā jaunu strādnieku kategoriju,
proti — sākot ar 15. dzīvības gadu, kas agrāk nebija.
Otrkārt ir stipri paaugstinātas bezdarbnieku pabal-
sta summas. Bezdarbnieki saņem 17 šiliņus nedēļā,
kas ir ap 2Wž latu mūsu naudā, 2 šiliņus par katru
bērnu, un pieaugušo pabalsts, kas agrāk bija 7 šili-
ņi nedēļā, turpmāk pacelts uz 9 šiliņiem. Ar šo pro-
jektu Makdonalda valdība deva iespēju iegūt tiesī-
bas saņemt pabalstu vismaz kādiem 300.000 bez-
darbnieku, kuri līdz šim bija atzīmēti darba biržā,
bet kuri nevarēja pierādīt, ka viņi ir gribējuši strā-
dāt, un tāpēc pabalstu nedabūja. Tagad pašai darba
biržai jāpierāda, ka bezdarbnieks nav gribējis strā-
dāt. Ar šādu korriģējumu 300.000 bezdarbnieku
tiek pievienoti pabalsta normām un saņem no Angli-
jas strādnieku valdības pabalstu. Nav vēl jāaizmirst,
ka Anglijas strādnieku valdība sakarā ar šo jauno
likumprojektu izdod bezdarba apkarošanai par
14.000.000 mārciņu, apmēram 352.000.000 latu vairāk
nekā agrākā konservatīvā valdība. Viss tas ir da-
rīts bezdarba apkarošanai, un stāvoklis ar to ir ie-
vērojami grozījies bezdarbniekiem par labu.

Ja paskatāmies Staļina valstībā, tad redzam
no žurnāla .-Tpvn" ziņām, ka janvāra mēnesī rūp-
niecības strādnieku vien 1.772.000 ir bijuši bez dar-
ba. (Starpsaucieni; troksnis.) Es citēju žurnāla
„Tpya" nodrukātos datus. Es saprotu, ka jums nav
intereses šiem skaitļiem sekot, bet velti jūs domā-
jat, ka visi dzīvo neziņā, kā to dara Balodis. Arī
Latvijā var dabūt lasīt Krievijas žurnālus un laik-
rakstus, un mēs zinām, kaut arī nepilnīgi un tenden-
ciozi, par Krievijas apstākļiem. Mītiņos jūs varat
paust savas nepatiesības, bet ja jūs uzstājaties tādā
iestādē, kur sēž cilvēki, kas seko literatūrai un kas
jums var dot atbildi no oficiāliem rakstiem, tad gan
jums vajadzētu būt neērti uzstāties ar nepareiziem
skaitļiem un nepareiziem apgalvojumiem. Žurnālā
..Tpva" mēs to lielo bezdarbnieku skaitli redzam
tikai rubrikā par rūpniecības strādniekiem, un te nu
iznāk, ka uz katriem diviem strādniekiem trešais ir
bezdarbnieks. Bet nav jāaizmirst, ka šeit nav iekšā
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mazpilsētu, sādžu un lauku elementa; šeit ir runa ti-
kai par rūpniecības strādniekiem, par tiem, kuri vese-
lu gadu sabijuši organizācijā. (J. Balodis no vietas:
«Meli!»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt Ba-
lod, es saucu Jūs pie kārtības. (J- Balodis no vie-
tas: «Jā — es to pierādīšu!»)

A. Vecķalns (turpina): Ja mēs zinātu skaitļus,
cik patiesībā Krievijā ir bez darba, tad aina būtu
daudz tumšāka. Es nebūt negribu nomelnot Pa-
domju Krievijas iekārtu, jo tas nav mans uzdevums,
bet grib,u tikai konstatēt faktus, kādi ir manā rīcībā.
Makdonalds kā sociālists ir asignējis bezdarba ap-
karošanai ap 352.000.000 latu, turpretim Staļins no
saviem 142.300.000 zelta rubļu 42.000.000 ir noņē-
mis nost, atstādams tikai 100.600.000 zelta rubļu bez-
darba posta mazināšanai. (Saucieni: «Klau! Klau!»)
Tā tad pabalsts bezdarba apkarošanai samazināts
gandrīz par 1/a. Tas nozīmē, ka Padomju Krievijas
Staļina valdība sāk taupīt uz izsalkušo strādnieku
rēķina tāpat kā Celmiņa valdība Latvijā taupa uz iz-

- salkušo strādnieku rēķina. Šinī ziņā Celmiņa reak-
cionārā valdība iet vienus ceļus ar kommūnistiem.
Strādniekiem tāpēc jāzin, ar ko viņiem darīšana.

Pie bezdarba pa daļai ir vainīgi starptautiskie
apstākļi, pa daļai vietējie valsts nacionālie apstākļi.
Vācijā ir ap 1.200.000 bezdarbnieku, Anglijā —
1.270.000 un'Padomju Krievijā — 1.772.000. Tā tad
arī kommūnistu valdība nav atradusi līdzekļus un
veidus, ar kuriem bezdarbu varētu pilnīgi izskaust.
Starptautiski organizētai strādniecībai ir jāiet cīņā.
lai šie starptautiskie bezdarba iemesli tiktu iznīcinā-
ti. Par to esam rakstījuši «Sociāldemokrātā».

Bez starptautiskiem iemesliem ir arī vietējie;
pie tiem es gribu pakavēties. Sociāldemokrātu frak-
cija ir atkārtoti aizrādījusi, kādi būtu tie ceļi, pa ku-
riem būtu jāiet bezdarba apkarošanā. Te nepiecie-
šami vajadzīgs, lai valsts budžetā aizvien paredzē-
tu lielākas summas, lai Tautas labklājības ministrija
sasauktu uz apspriedēm pašvaldību, sabiedrisko or-
ganizāciju un strādnieku pārstāvjus, lai izstrādātu
sistemātisku plānu sabiedriskiem darbiem vai, pa-
reizāki sakot, ziemas darbu organizēšanai. Latvijai
nav pieietams un nav noorganizēts pietiekošos ap-
mēros ārējais tirgus. Mūsu fabrikas nav lielas, kā-
pēc arī vairums mūsu strādnieku nodarbināti sezo-
nas darbos: pie koku plucināšanas, pie koku zāģē- ?
šanas, vai arī pie koku ielādēšanas (starpsauciens:
«Vecķalns būvē savu māju ar bezdarbniekiem!»),
tapai pilsētu apkārtnē pie lauku darbiem. Ziemai
iestājoties, sezonas strādniekus atlaiž. Tie saplūst
pilsētā un paliek bez darba. Te nu valdībai kopā
ar pašvaldībām būtu jāorganizē ziemas darbi pla-
šāka mērogā, lai tādā kārtā varētu nodarbināt visus
bez darba palikušos strādniekus. Ne vairāk kā
4.000.000 latu vajadzētu ziemas darbu noorganizē-
šanai, lai varētu_ nodarbināt visus bezdarbniekus.
Valdošam aprindām tikai vajadzīga laba griba, lai
šo jautājumu nokārtotu, bet, diemžēl, līdz šim tās
gribas nav bijis un līdz Šim maz kas darīts. Tāpēc
mums arī ir diezgan liels skaits bezdarbnieku.

Balodis te jautāja, ko sociāldemokrāti darījuši
bezdarba apkarošanai. {J. Višņa no vietas: «Ko viņš
pats ir darījis?». Jā, es arī gribu jautāt, lai viņi reiz
nak un pasaka, ko viņi ir darījuši šai jautājumā. Tas,
kas līdz šim darīts, ir mušu darbs. (Starpsaucieni.)
Jūsu darbs ir tikai tikdaudz, cik redzams uz šīs bal-
tas lapiņas_ (starpsaucieni strādnieku un zemnieku
frakcijas sēdekļos), tāpēc jums nav nekādas tiesības
teikt kaut ko šai jautājuma. Kur sociāldemokrātiem
ir bijis pietiekoši iespaida, viņi ir darījuši, ko ir bijis

iespējams darīt. Lai gan Rīgas pašvaldībā sociāl-
demokrātiem nav vairākuma, tomēr viņiem ir jū-
tams iespaids Rīgas pilsētas domē un Rīgas pilsētas
valdē; un šinīs iestādēs mēs esam centušies darīt,
ko vien ir bijis iespējams. Rīgas pilsētas pašvaldī-
ba ir gandrīz vienīgā visā Latvijā, kur pilsētas paš-
valdība ir darījusi ko jūtamu. Kad mēs Jikam
priekšā kreisajiem arodniekiem pilsētas domē iet
darba biržā un uzņemties pienākumu, raudzīt palī-
dzēt Rīgas bezdarbniekiem (sauciens no vietas: «Tā
ir priekš Jums!»), tad deputāts Laicens pateica, ka
viņi tur negribot iet; tur viņi varot tikai sablamēties,
bet ko reālu padarīt viņi nevarot, lai gan tas pats
Laicens labprāt ballotējās, kad bija vajadzīgs direk-
tors diskonto bankai — pat 3 reizes viņš ballotējās.
Tur viņš vairs nebaidījās, tā.pēc ka tur nav jāsadu-
ras ar strādnieku masām.

Rīgas pašvaldībā sociāldemokrāti ar savu ie-
spaidu ir panākuši diezgan daudz uzlabojumu. Pa-
gājušā gadā Rīgas pilsēta paredzēja budžetā sabie-
driskiem darbiem 160.000 latu, šogad budžetā uz-
ņemti 400.000 latu, vai 20 miljonu rubļu. Bet tam
siltēdināšanai bija paredzēti pagājušā gadā 40.000
latu; šogad siltēdināšanai ir jau 50.000 latu vai
2.500.000 rubļu, izsniedzot maizi un pusdienas rāciju
lielai daļai bez darba palikušo strādnieku. Bez tam
paredzēts dzīvokļiem 25.000 latu, apavu lāpīšanai
un malkai — arī kādi 25.000 latu, bezdarbnieku ār-
stēšanai — 26.000 latu. Tā tad, redziet, te ir vese-
la rinda uzlabojumu, ko Rīgas pilsēta no sevis ir de-
vusi uz sociāldemokrātu ierosinājumu, uz sociālde-
mokrātu spiedienu. Tie visi jau ir reāli panākumi,
nevis frāzes, kādas lieto kommūnisti. Tas ir reāls
darbs, ko saprot un novērtē Rīgas bezdarbnieki.

Arī no valsts iepriekšējos gadus, kamēr Saei-
mā nebija kommūnistu frakcijas, bija iespējams sa-
ņemt vairāk līdzekļu. Valsts izsniedza ne tik vien
aizdevumus un pabalstus sabiedriskiem darbiem,

bet iepriekšējās valdības paredzēja arī līdzekļus
naturālijām un īres parādu samaksai bezdarbnie-
kiem. Visiem tiem, kuriem nevarēja dot nekādu
darbu, darba biržā uz valdības rēķina izsniedza
mārciņu maizes dienā, mārciņu tauku, mārciņu zir-
ņu un mārciņu putraimu nedēļā. Tiem, kurus lika
ara no dzīvokļiem, izsniedza īres pabalstus. Bet
tikko_ ienāca Saeimā kommūnistu frakcija, kas ne-
vērsa vis_ savus asumus pret pilsonisko valdību, bet
pret sociāldemokrātu strādnieku partiju un pret La-
tvijas arodbiedrību centrālbiroju, valdība apķērās,
ka nu ir pienācis laiks pasliktināt bezdarbnieku stā-
vokli. Tapec arī šoziem neviens bezdarbnieks nav
saņēmis ne maizes, ne citādu pabalstu, nav saņēmis
arī īres pabalstu. Ja šie pabalsti ir atrauti, tad at-
kal zināma mēra esat_ vainojami jūs, kommūnistu de-
putāti, kam nav nekādas spējas un sajēgas par or-
ganizētu cīņu, bet kas ir pietiekoši rosīgi kā reak-
cijas rokas puiši. Jus uzstājaties pret strādniekiem
un atņemat viņiem to, ko tie bija ieguvuši. Kommū-
nisti iedrošināja reakcionāro spārnu pasliktināt sli-
mo kasu likumu._ Arī par šī likuma pasliktināšanu
esat vainojami jus, kommūnisti, kas iedevāt dūšu
Reinharda un Arveda Berga kungam; tie saprata,
ka_ nu ir jaiks, jo jus viņiem pateicāt, ka būsit vien-
mēr talka un bruksit sociāldemokrātiem un organi-
zētai strādniecībai mugurā. Bet, protams, jūsu spē-
ciņš ir ļoti vājš, arī ar visiem jūsu īleniem jūs vairs
neko nevarat izdarīt; jūs esat bankrotējuši.

Ja_ gribam nopietni runāt par bezdarbnieku ap-
drošināšanu, tad vispirms jāgādā par tā likumprojek-
ta talakvirzīšanu, kas nodots sociālās likumdošanas
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kommisijai un guļ tur jau ilgāku laiku. Kommūnistu
frakcijas mēģinājums aģitēt šodien par 6. marta uz-
stāšanos neizdosies; bezdarbnieki jau pareizi ir no-
vērtējuši kommūnistu jaukšanas darbu, jūs neklau-
sīs un jums līdzi neies. (O. Jankus starpsaucieni.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvanī): Es lū-
dzu deputātu Janku beidzot pārtraukt savus nemitī-
gos starpsaucienus.

A. Vecķalns (turpina): Jūs negribat stiprināt
strādniecību, bet jūsu lozungs ir: jo sliktāk, jo la-
bāk. Jo lielākā postā jūs varēsit iegrūzt strādnie-
cību, jo tas jums, acīmredzot, būs izdevīgāk un paro-
cīgāk. Katrā gadījumā jūs uzstājaties par reakcijas
rokas puišiem un palīdzat jaukt strādnieku organi-
zētās rindas.

Sociāldemokrātu frakcija pieliks visas pūles, lai
jau kommisijā esošo likumu par strādnieku apdroši-
nāšanu bezdarba gadījumos virzītu uz priekšu. Mēs
pieliksim visas pūles, lai šis likums strādniekiem
bezdarba gadījumos kaut ko dotu. Bet par cik tas
izdosies, to grūti pateikt, tāpēc ka... <0. Jankus
no vietas: «Jūsu spēciņ'š ir vājš») jūs, kommūnistu
frakcija, ejat talkā Reinharda un Berga kungiem un
kavējat sekmīgu cīņu. Ar to jūs bremzējat arī šī
apdrošināšanas likuma virzīšanu uz priekšu. Paī-
so likumprojektu, ko jūs esat iesnieguši, kur nav ne-
kādas skaidrības, kas strādniecībai neko nevar dot,
mēs nevaram balsot. Mēs nevaram to atbalstīt, jo
tas radīs vēl lielāku apjukumu un novilcināšanu visā
apdrošināšanas lietā, bet labuma nedos absolūti
nekāda.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Zlaugotnim-Cukuram.

J. Zlaugotnis - Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Nebūtu notikusi priekšsēdētāja maiņa,
man, varbūt būtu vēl jāatkārto iesniegtais likumpro-
jekts, jo cik varēja spriest, iepriekšējais sēdes vadī-
tājs vai nu nebija pats iepazinies ar šo likumproje-
ktu, vai arī citādu iemeslu dēļ bieži vien pārtrauca
runātāju, strādnieku frakcijas deputātu Balodi, un
sauca viņu pie kārtības par to,ka viņš nerunājot par
tematu,attālinoties no temata, un prasīja, lai pietu-
roties pie temata. Bet cik varēja spriest no Veckal-
na runas, tad tagadējā sēdes vadība ietur citu līni-
ju, un tāpēc es gribu pakavēties pie tā, kāpēc šo-
dien nāca dienas kārtībā strādnieku un zemnieku
frakcijas likumprojekts par strādnieku apdrošināša-
nu pret bezdarbu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt Zlau-
gotni, jau iepriekš es Jūs lūdzu turēties pie iesniegtā
likumprojekta un par daudz nenovirzīties no tema-
ta. (Sauciens strādnieku un zemnieku frakcijas sē-
dekļos: «Kā tad bija ar Veckalnu?»)

J. Zlaugotnis - Cukurs (turpina): Visās kapitā-
listiskās valstīs ir iestājusies ļoti snraga saimnieciska
krize. Par šīs krizes esamību nav domu starpību.
Vismaz strādniecībā nav domu starpību par to, ka
pašreiz bezdarbs ir smagāks nekā iepriekšējā laikā.
Šis bezdarbs ir daudzreiz smagāks un stāvoklis
daudzreiz grūtāks nekā priekškara laikos, nekā
1913. un vēl agrākos gados. Kapitālistiskās, cari-

skās valstīs stāvoklis bija tomēr kaut cik ciešamāks,
salīdzinot ar tagadējo stāvokli. Ja priekškara ga-
dos, smagākos krizes laikmetos visās kapitālistiskas
valstīs bezdarbnieku bija iespējams saskaitīt ne vai-
rāk par miljonu, tadtagad mēs redzam, kapa visam
kapitālistiskām valstīm kopā bezdarbnieku armija
sniedzas pāri par 20 miljoniem. Tas_tomer ir stipri
liels skaits, un ir vērts par šo jautājumu parunāt.

Sociāldemokrāti pārmet, ka tagadējais sliktais
bezdarbnieku stāvoklis Latvijā esot izskaidrojams
ar to, ka Saeimā ienākusi strādnieku un zemnieku
frakcija. Man te gribētos atvēsināt galvu karsta-
jam Veckalnam ar sekojošo. Strādnieku un zemnie-
ku frakcija atrodas Saeimā tikai pusotra gada. So-
ciāldemokrātu iesniegtais likumprojekts turpretim
atrodas Saeimas sociālās likumdošanas kommisijā,
runājot pašu sociāldemokrātu vārdiem, jau trīs ga-
dus. Kas tad nu ir traucējis jūs tos pusotra gada,
kad šeit vēl nebija strādnieku un zemnieku frakci-
jas? Vai viņa ir vainīga, ka jūsu likumprojekts vēl
nav pieņemts? Vismaz tos pirmos pusotra gada
par likumprojekta nerealizēšanu jūs mūs nevarat
vainot.

Es domāju, ja jautājumu nostāda tik šauri,
vienpusīgi un nepareizi, kā to dara Vec-
ķalns, tad jāsaka, ka tā ir noziedzība pret strād-
niecību. Ar šādu jautājumu nostādīšanu nekas nav
panākts. Bet ja tomēr Vecķalns šodien ko teica,
tad tamdēļ, ka viņam vajadzēja ko teikt, jo šodien
sēde pieslēgta radiofonam, un nu viņam strādnieku
klausītāji kā nekā jāinformē, jo citādi šie strādnieki
viņu ne labprāt klausās, neatļauj viņam sapulcēs ru-
nāt ...

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt
Zlaugotni, faktiska piezīme: pašlaik Saeimas sēde
vairs nav pievienota radiofonam. (Smiekli.)

J. Zlaugotnis - Cukurs (turpina): Tamdēļ arī
Vecķalns vēl laikus centās stāvokli izmantot un cen-
tās runāt, lai maldinātu strādnieku masas. Mums,
strādnieku un zemnieku frakcijai, nav svarīgi, vai
radiofons Saeimas sēdei pievienots, vai nē (smiek-
li, troksnis), jo mēs ļoti labi saprotam, ka arī sēdes
vadītājs gādā, lai strādnieku un zemnieku frakcijas
deputāti nevarētu izteikties tik brīvi, kā tas vēlams.
Arī sociāldemokrāti, «Sociāldemokrāts» un iekšlie-
tu ministris gādā par to, lai strādnieku un zemnieku
frakcijai aizbāztu muti. Mēs tam tomēr nekādu vē-
rību nepiegriežam. Mēs šinī gadījumā darām, cik
mums iespējams, un cik apstākļi atļauj, neskatoties
uz to, vai sēde radiofonam pievienota, vai nē. Tas
mums nav svarīgi, jo nav galvenais. Strādniekiem
tagadējos smagos saimnieciskās krizes apstākļos
nav iespējams ierīkot savos dzīvokļos radiofonus, jo
nav pat maizes gabala ko ēst, nav pietiekoši barī-
bas, ko dot saviem bērniem, kāpēc tie jāizliek ārā
uz ielām un koridoros, no kurienes pilsoņi tos uzla
sa un ieliek patversmēs.

Redziet kāds stāvoklis ir strādnieku un zemnie-
ku frakcijai un sociāldemokrātiem Saeimā. Tas to-
mēr neliecina, ka strādnieki savu strādnieku un
zemnieku frakciju neuzklausītu. Visas sasauktās
sapulces, kur runāts par apdrošināšanu pret bez-
darbu — tās, kas nav bijušas noliegtas —, ir biju-
šas labi apmeklētas, un sociāldemokrāti tur pat nav
pielaisti pie vārda. Tāds ir stāvoklis.

Ja šodien Vecķalns aizrāda, ka mēs esot iesnie-
guši šo likumprojektu tikai lai paceltu savas kritu-
šās akcijas, lai varētu runāt par 6. martu, kad visa
starptautiskā strādniecība grib uzstāties pret taga-
dējo kapitālistisko racionalizāciju, pret tagadējo
strādnieku atraušanu no darba un mērdēšanu badā,
tad jāsaka, ka mēs esam runājuši par līdzīgu likum-
projektu jau tūlīt pēc ienākšanas Saeimā. Šis mūsu
likumprojekts, kas varbūt bija citāds, tika norai-
dīts. Tagad iesniedzam jaunu, tāpēc ka saprotam,
ka tagadējais saspīlētais krizes stāvoklis nav tikai
šīs dienas, nav tikai ziemas mēnešu parādība, bet
ir zināms, ka tam ir ļoti ilgstošs raksturs, ka bez-
darbnieku skaits visās kapitālistiskās valstīs pieaug;
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arī Latvijā vasaras un ziemas mēnešos bezdarbnie-
ku armija ir stipri liela. Lainoverstu šo stāvokli,
lai bezdarbnieki netiktu mērdēti bada, lai viņu bēr-
nus neizliktu uz ielas, mes iesniedzam šo likumpro-
jektu, kas nodrošinātu bezdarbniekus un dotu vi-
ņiem iespēju reiz dzīvot cilvēcīgu dzīvi.

Sociāldemokrāti šeit bieži lepojas ar to, kaviņi
strādniekus aizstāvot. Man ir roka daži «Sociālde-
mokrāta» numuri, kas raksturo pašusociāldemokrātu
stāvokli. Tikai 9. februārī, kad_ pacēlās jautājums
par saimniecisko krizi arī Latvija, kad paceļas jau-
tājums, ka atlaiž strādniekus tekstilrūpniecība, ka
samazina darbus ādu rūpniecība un galošu rūp-
niecībā, tikai tad sociāldemokrāti mūs mierināja sa-
vā laikrakstā ar sekojošo. Viņi teica, ka tas, ko
paužot pilsonisko aprindu laikraksti un arī kreiso
strādnieku aprindu orgāni, esot tikaļ panikas radī-
šana, jo neesot nekā tāda, kas varētu izsaukt ba-
žas par krizes sākšanos. Tas esot vienkāršs pilso-
ņu mēģinājums pacelt muitu tekstilrūpniecības un
ādas un gumijas rūpniecības ražojumiem. Neesot
vajadzības runāt par nopietniem mēģinājumiem

^
uz-

stāties par tagadējo krizi un bezdarbu. Te vārdu
pa vārdam teikts, ka pilsoņi visu to esot sagatavo-
jušiar nolūku paaugstināt muitu, un sociāldemokrā-
tu frakcija tiekot sagatavota, lai arī viņa aizstāvē-
tu muitas paaugstināšanas polītiku. Tā rakstīja
«Sociāldemokrāts». Es nelasīšu visu sīkumos, bet
atstāstīšu tikai vispārējos vilcienos faktu no 9. feb-
ruāra, lai sociāldemokrāti paši palasa to, kas te
melns uz balta rakstīts.

Tālāk «Sociāldemokrāts» raksta, ka stāvoklis ir
neciešams, ka arī pārējās kapitālistiskās valstīs kri-
ze pieaug. Arī «Jaunākās Ziņas», kaut arī ar ne-
pilnīgiem datiem, konstatējušas, ka Anglijā bez-
darbnieku skaits pieaudzis, tāpat pieaudzis bezdarb-
nieku skaits Vācijā līdz 6 000.000. Arī citās kapi-
tālistiskās valstīs bezdarbnieku skaits stipri pieau-
dzis. Amerikā, kas aptver gandrīz 50% no visas
kapitālistiskās ražošanas, arī iestājusies rūpniecībā
smaga saimnieciska krize, kas atsaucoties uz pā-
rējām kapitālistiskām valstīm un nevar neatsaukties
arī uz Latvijas mazo rūpniecību.

Skaidrs, ka šie apstākļi bija jāpārvērtē mazliet
citādi. Tāpēc jau 23. februārī jūs rakstījāt, ka stā-
voklis esot gan nopietns un ka tā kapitālistiskā ie-
kārta, kāda esot patlaban, neesot spējīga novērst
šokrizi, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja tās vie-
tā nāktu kapitālistiska racionalizācijas politika.

Šeit Veckalna kungs sacīja, ka Drillis savā lek-
cijā esot uzstājies pret mašinām.. Es nolasīšu mazu
rakstiņu no jūsu pašu preses: «Mašīnas izspiež
dzīvo cilvēku muskuļus un nervus. Strādniekus iz-
met uz ielas, maza pusautomata apkalpošanai pie-
tiek ar pus darba spēku.» Šinī ievada rakstā jūs sa-
kāt, ka kapitālistiskā racionalizācija ar savām mašī-
nām izsviež cilvēkus uz ielas. Pilnīgi pareizi! Bet
vai šinī kapitālistiskā valstī tiek gādāts arī par to,
lai izsviestie cilvēki dabūtu darbu, vai arī jūs, so-
ciāldemokrātu kungi, paceļat balsis par to, ka netiek
ieturēts darba laiks, ka strādā vairāk par 10 un
12 stundām tur, kur likums nosaka strādāt 8 stun-
das? Jūs nestāvat uz strādniecības viedokļa, ka
ar mašīnu dzinējspēka ievešanu darba laiks sama-
zināms no 8 uz 7 stundām un ka jāpāriet uz citiem
ierobežojumiem, maksājot pilnu algu par nepilnu
darba laiku. Jūs tikai sakāt, ka mašīnas tās vainī-
gās, un saucat: nost ar mašīnām. Jums, sociāldemo-
krātu kungi, vajadzētu palasīt jūsu pašu laikrakstus,
nevis teikt, ka strādnieku un zemnieku frakcija de-
putāti nezinot, kas notiekot pārējās kapitālistiskās

valstīs. Strādnieku un zemnieku frakcija seko tam,
kas notiek citās valstīs, tā nesekotik daudz buržu-
āzijas laikrakstiem, bet lasa vairāk savus laikrak-
stus.

Tālākais gājiens ir sekojošais. «Sociāldemo-
krāts» savā sestdienas — 1. marta numurā raksta,
ka stāvoklis mūsu iekšpolitikā mazliet grozījies,
grozījies tādā plāksnē, ka, lūk, būšot valdības kri-
ze un tad būšot iespējams tikt pie ministru portfe-
ļiem. Tagad viņi nerunā vairs par to, ko runāja
nedēļu atpakaļ, ko runāja 23. februārī, ka kapitāli-
stiskās iekārtas vietā būtu jārada sociālistiska ie-
kārta, bet runā par katastrofālo polītiku to, ka viss
tas, kas tagad notiek, visas šīs krizes, par kurām
runājām pagājušā sēdē, visas tās banku padarīša-
nas, par kurām mums būs jārunā nākošā dienas
kārtības punktā, esot tikai tagadējās reakcionārās
valdības polītikas sekas un tāpēc Saeimai tagad jā-
gādājot, lai šīs reakcionārās, sablamētās valdības
vietā nāktu cita valdība resp. kreisā valdība vai arī
paplašinātakoalīcija, kurā varētu runāt līdz arī soci-
āldemokrātu partija. Tā tad atkal tiek noliegts tas,kas
runāts nedēļu atpakaļ par kapitālistiskās iekārtas
ļaunumiem un par tārri sekām, kas izriet no tās.
Sociāldemokrātu frakcija domā, ka ja tagadējā ap-
zagušos ministra vietā ieliks citu ministri, tad lieta
būs glābta. Man jāaizrāda, ka kreisā valdība savas
varas laikos arī nepieņēma un neizdeva šo 3 gadu
likumu, kas tagad atrodas sociālās likumdošanas
kommisijā, proti — likumu par bezdarbnieku no-
drošināšanu. Arī šī reakcionārā valdība nebūs tā,
kas likumu realizēs; to varēs realizēt atkal strād-
nieku valdība.

Pāris vārdos man vēl jāpakavējaspie tā, ko šeit
teica Veckalna kungs, aizrādot, ka Krievijā, Sociā-
listiskā padomju republikā arī esot bezdarbnieki un
tur tos izsūcot tāpat, kā kurā katrā kapitālistiskā
valstī. Veckalna kungs atsaucās uz statistiskiem
datiem. Man Veckalna kungam jāaizrāda, ka So-
ciālistiskā padomju republikā visas lielākās un pla-
šākās rūpniecības nozares no 8 stundu darba die-
nas ir pārgājušas uz 7 stundu darba dienu. Tas, lūk,
ir tas, ko jūs, šeit sēdēdami, nekad nevarēsit rea-
lizēt. Bez tam Padomju Krievijā 6 darba dienu vie-
tā ir ievestas 4 darba dienas nedēļā un atkal par
pilnu algu. Krievijas jeb Sociālistiskās padomju re-
publikas strādnieku un iedzīvotāju stāvoklis, salī-
dzinot ar pārējo kapitālistisko valstu iedzīvotāju un
strādnieku stāvokli, ir daudz spožāks. Šie iedzī-
votāji ir spējīgāki pirkt. (Smiekli.) Viņi savus rūp-
niecības ražojumus, kas tiek pagatavoti, ir spējīgi
nopirkt. Apgrozība tur ir liela, un nav tāda bezdar-
ba, par kādu te runāja Vecķalns, pieminēdams pus-
otra vai divi miljonus. Ja bezdarbnieki ir, tad vi-
ņu skaits sniedzas tikai līdz kādiem 800.000 un ne
vairāk. Jāievēro, ka Padomju republikā dabīgais
iedzīvotāju pieaugums ik gadus ir 3% miljoni, ka tur
lauksaimniecība tiek pārkārtota uz citiem pama-
tiem. Tāpēc, ja tur ir 800.000 bezdarbnieku, tas
nav nekas sevišķs, salīdzinot vēl ar Krievijas lielo
iedzīvotāju skaitu — 154.000.000 iedzīvotāju. Bez-
darbnieki Krievijā saņem kārtīgus pabalstus. Tā
tad atsaukties uz Krievijas apstākļiem ir pilnīgi ne-
vietā. Ja nav nekā cita, ar iko izjāt no šī sociālde-
mokrātiem neveiklā stāvokļa, tad brūk virsū Krie-
vijai un strādnieku un zemnieku frakcijai.

Pilnīgi dibināti šeit tiek aizrādīts, ka, lūk, Vec-
ķalns uzstājoties par to, ka visus darbus — arī
dzelzceļu būves un citus pašvaldības darbus — va-
jagot veikt saimnieciskā kārtā, un tad stāvoklis uz-
labotos.- Bez šaubām, darbu izpildīšana saimnieci-
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skā kārtā stāvokli zināmā mērā uzlabotu. Bet ko
dara Vecķalns pats ar savas vasarnīcas celšanu,
kuru viņš ceļ nevis saimnieciskā kārtā, bet izdodot
darbus uzņēmējam? Vēl vairāk — pats savus bie-
drus viņš nepieņemot šai darbā. (A. Vecķalns no
vietas: «Pasaki labāk, kā Jankus būvē Liepājā savu
namu!»)

Ja šeit runīj par Janku, tad man jāsaka, ka es
esmu bijis pie viņa mājā. Jankus dzīvo vienā vecā
pussagruvušā namelī. Nezinu, vai šis nams ir viņa,
jo tur nekāda uzraksta nebija. Par kaut kādu va-
sarnīcai līdzīgu ēku gan šo pussagruvušo nameli
nevarēs uzskatīt. Tāpēc jums nevajaga svaidīties
ar vārdiem un nodarboties ar dēmagoģiju tur, kur
tā ir nevietā.

Tagadējie apstākļi prasa, lai strādnieki un bez-
darbnieki uzstātos kopīgi, lai piespiestu buržuāziju
rēķināties ar stāvokli, kādā viņi nonākuši. Tagad
sociāldemokrāti nāk un saka, ka nekā nevajaga da-
rīt: 3 gadus esam jau gaidījuši — gaidīsim vēl, kad
buržuāzijai labpatiks viņu likumprojektu pieņemt un
bezdarbnieku stāvokli labot. Mēs sakām, ka bez-
darbniekiem kopīgi ar strādniekiem jāizdara spie-
diens ārpus Saeimas, jāuzstājas, lai mūsu likum-
projektu kaut cik ievērotu arī tie paši sociāldemo-
krāti, kuri šodien uzdrošinās uzstāties pret to. Vec-
ķalns turpretim pasaka, ka strādnieki nevar iet ko-
pā ar bezdarbniekiem, ka bezdarbniekiem pa-
šiem kas jādara, lai varētu tikt no sava stāvokļa
laukā. Acīmredzot, Vecķalns grib arī vēl turpmāk
būt bezdarbnieku karalis un vēl ilgi vadāt viņus pa
Rīgas ielām. Nopietnu cīņu jūs bezdarba laukā ne-
vedāt. Nav jums arī izstrādāta nopietna taktika ši-
nī lietā.

Ja jūs atsaucaties uz to, ko mēs esam darījuši
bezdarba apkarošanas lietā, tad man jāsaka, ka
1922./23. gadā pastāvēja bezdarbnieku un sabiedri-
sko darbu strādnieku komiteja. Veckalna kungs,
kur Jūs to esat likuši? (Starpsaucieni pa kreisi.)
Vai Jūs neesat to likvidējuši? Nav tagad tādas ko-
mitejas; Jūs to lietu esat nodevuši galīgi. Redziet,
kāda ir Jūsu bezdarbnieku aizsargāšana ^— tā ir
tāda, ka Jūs nododat strādnieku organizēto spēku,
Jūs pat nododat bezdarbniekus policijai un jaucat
un traucējat viņu organizēšanos. Tāda rīcība ir
strādniekiem laba liecība, kāds bezdarbnieku aiz-
stāvis Jūs esat. Strādnieku priekšā Jūs savu rīcību
neattaisnosit. (Starpsaucieni pa kreisi.) Jūs sakāt,
ka tāda komiteja esot; es zinu, ka tādas nav -*—
Jūs to esat galīgi likvidējuši. (Starpsaucieni.) Ve-
lētas strādnieku - bezdarbnieku komitejas nav. Tā-
pēc es mazliet arī pakavējos pie šī likumprojekta.

Te nu man jāsaka vēl sekojošais. 6. martā bez-
darbnieki kā visās pārējās kapitālistiskās valstīs,
tā arī Latvijā un visur citur, ies cīņā par to, lai kaut
cik paceltu savu balsi, lai piespiestu uzklausīt savus
protestus un lai tanī pat laikā grautu kapitālismu, to
kapitālismu, ko arī šeit ar visu varu stutesocialde-
mokrati. Un tikai tas ceļš, graujot kapitālismu un
viņa vietā radot sociālistisku iekārtu, ir īsti parei-
zais ceļš. Tamdēļ arī mēs atzīstam, ka ne ar_ kādu
lāpīšanu vai kāda plāksterīša uzlikšanu strādnie-
kiem nebūs līdzēts. Mēs uzaicinām visus strādnie-
kus iet šo ceļu, uzaicinām uzstāties, lai pretim taga-
dējai kapitālistiskai iekārtai stādītu jaunu sociālisti-
sku iekārtu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Saskaņā ar kārtības rulli Augstajam na-
mam jālemj par šī likumprojekta nodošanu kādai
kommisijai apspriešanai. Prezidijs domāka ie-
sniegtā likumprojekta saturs ir tāds, ka tā apsprie-

šana piekrīt sociālās likumdošanas kommisijai. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par deputāta Laicena u. c.
iesniegtā likumprojekta nodošanu sociālās likumdo-
šanas kommisijai, (O. Jaukus no vietas: «Sociālde-
mokrāti pret!») Par deputāta Laicena u. c. iesniegtā
likumprojekta nodošanu kommisijai nodotas tikai 7
balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Augstais nams
nevēlas apspriest šo likumprojektu; tas atkrīt.

Deputāts M. Nuroks lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 11. marta
līdz 1. aprīlim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai
Augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav.
Atvaļinājums piešķirts. — Līdz ar to 1. dienas kār-
tības punkts izsmelts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pārejam uz nākošo
dienas kārtības punktu — finanču ministra
atbilde uz steidzamu pieprasījumu
par Zemnieku banku. Vārds finanču mini-
strim Petrevicam.

Finanču ministris A. Petrevics: Augsti godā-
jamie deputātu kungi! Iesniegtā pieprasījumā sacīts,
ka «Zemnieku banka» līdz šim laikam neesot no-
kārtojusi savus maksājumus Finanču ministrijai, bet
«pēc mūsu informācijas», tā raksta interpellanti,
«Ministru kabinets savā 7. februāra sēdē, «Zemnie-
ku bankas» īpašumus un vērtības no apķīlājuma at-
svabinājis, atstādams miljoniem lielas valsts prasī-
bas bez jebkāda nodrošinājuma.» Nu tiek jautāts
ministru prezidenta kungam: «Vai ministru prezi- -
dentam minētais 7. februāra Ministru kabineta lē-
mums ir zināms, un 2) ko ministru prezidents domā
darīt, lai aizsargātu valsts intereses pret šādu val-
dības rīcību.» —

Valdības uzdevumā un viņas vārdā man ir tas
gods sniegt Augstajam namam šinī lietā sekojošos
paskaidrojumus.

Vispirms gribu pakavēties pie tagadējās valdī-
bas saimnieciskās un finanču polītikas, jo šī speciālā
jautājuma apgaismošana nav citādi iespējama, kā
tikai no šīs polītikas aspekta. Man jākonstatē,ka ta-
gadējās pilsoniskās valdības saimnieciskās polītikas
stūrakmens ir bijis: balstīt mušu zemē privāto ie-
rosmi, privāto iniciatīvu... — (E. Cielēns no vietas:
«Un korrupciju!») Jūs esat pasteigušies par agru,
Cielēna kungs; mēs nonāksim arī pie šī jautājuma
(sauciens no vietas: «Esam jau nonākuši!») — bal-
stīt privāto iniciatīvu, atraisīt mūsu zemē spēkus
tiem cilvēkiem (sauciens no vietas: «Uniona ban-
kai!»), kas grib darīt svētīgu darbu mūsu valsts un
tautas saimniecības labā. (Sauciens no vietas: «Kur
tie spēki darbojas?» — «Latā»!»)

Tagadējā valdība ir turējusies pie tā viedokļa,
ka nedrīkst radīt grūtības mūsu saimnieciskiem uz-
ņēmumiem. Mūsu zeme, kā jums zināms, nav ba-
gāta ar kapitāliem, jo ir bijusi stipri izpostīta. Mēs
iesākām ar maziem līdzekļiem. Pats par sevi sa-
protams, ka valsts līdzekļi ir spēlējuši ievērojamu
lomu mūsu valsts dzīvē. Privātā kapitāla ir trūcis
un trūkst vēl šodien. Nevienam nav noslēpums, ka
mēs skatāmies apkārt, runājam un domājam, kā
varētu iedabūt mūsu zemē līdzekļus no ārienes un
tos lietderīgi izlietot. Visu mūsu saimniecisko uz-
ņēmumu vēsture- nav gara, un tāpēc arī ir sapro-
tams, ka daudz no tiem, ne tikai «Uniona banka»
un «Zemnieku banka», kā te man sauc no kreisās
puses, ir nonākuši lielās saimnieciskās grūtībās. (A.
Eņlīša starpsauciens: «Arī slimo kases!» — Saucie-
ni pa kreisi: «Apdrošināšanas sabiedrība!»)

Ja jūs, kungi, pašķirstīsit mūsu statistisko gada
grāmatu un Latvijas bankas izdoto protestēto vek-
seļu grāmatu, tad jūs redzēsit, cik lielas saimnic-
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ciskas grūtības ir mūsu zemē. Paiet šim jautāju-
mam garām nav varējusi neviena valdība—ne krei-
sā, ne arī labā. Bija jāizšķir jautājums, kā mēs ar
saviem šaurajiem līdzekļiem varētu apgrozīties pie
mūsu lielām vajadzībām. (F. Cielēns no vietas:
«Vajadzības, bez šaubām, ir lielas!») Cielēna kungs,
vajadzība ir ne tikai pēc tādām lietām, kā Jūs do-
mājat, bet vajadzība ir arī pēc tām lietām, kurām
arī Jūs savā valdības laikā esat devuši lielus līdze-
kļus. Šīm vajadzībām arī pilsoniskā valdība nav
gribējusi paiet garām bez uzmanības. Viņa nav va-
rējusi paiet garām šiem sasāpējušiem saimnieciskiem
jautājumiem un ir pūlējusies pašķirt ceļu un radīt
drošību mūsu privātai saimniecībai. Valdība ir spē-
rusi veselu rindu soļu un darījusi daudz, lai atdzīvi-
nātu inicātīvu un veicinātu privāto ierosmi.

Jums, kungi, nav nezināms, ka Latvijas banka
ir rūpējusies par lētu kreditu piešķiršanu lauksaim-
niekiem, lauksaimniecības vajadzībām. Visiem ir
zināms, ka Latvijas bankas rīcībā ir 30.000.000 la-
tu no rezerves fonda lauksaimniecības kreditēša-
nai, lauksaimnieku īstermiņa kreditu pārvēršanai
ilgtermiņa kredītos (ne hipotekāriskos kredītos,, bet
tomēr ilgākos nekā līdz šim tie bija — ar 3 līdz 6
mēnešu vekseļiem); ir zināms arī, ka Latvijas ban-
ka ir pazeminājusi lauksaimniecībai vekseļu pro-
centus līdz 5%. Es nevaru sacīt, ka šie 5% lauk-
saimniecībai būtu viegli nesami. Mūsu lauksaimnie-
cība atrodas krizes stāvoklī. Visas valstis rūpējas
par to, lai paceltu savās zemēs lauksaimniecību un
nostādītu to tādā stāvoklī, ka tā atmaksātos. Tāpēc
arī šie Latvijas bankas krediti, tāpēc arī tie pazemi-
nātie procenti, kas, pēc mana ieskata, arī vēl tagad
lauksaimniecībai ir par augstiem un par kuru paze-
mināšanu arī vēl būtu jādomā. (Saucieni: «Parei-
zi!»)

Tālāk valdība ir rūpējusies par procentu paze-
mināšanu hipotēku bankā par tām summām, kuras
dažādas personas un uzņēmēji savā laikā ir saņēmu-
ši no Finanču ministrijas, jo mums ir tādi uzņēmumi
un tādas operācijas, kur valstij pēc likuma privātas
personas jākreditē. Diemžēl, tās jākreditē valstij,
t. i. Finanču ministrijai. Es atrodu, ka tāds stā-
voklis ir sarežģīts un ka vajadzētu rūpēties par to,
lai tas reiz izbeigtos, kur valdībai kā tādai būtu
jākreditē jebkādas privātas personas, jebkādi pri-
vāti veikali.

Finanču ministrijā līdz tam laikam, kā- .
mēr es uzņēmos tās pārvaldīšanu, par aizdevumiem
bija noteikti 12% 4- 12% soda naudas. Ir bijuši ga-
dījumi, ka šie procenti ir spieduši parādniekus tik
smagi, ka 4 gadu laikā viņu parādi valstij dubulto-
jušies. Es esmu pazeminājis šo procentu no 12%
uz 9%,' pieskaitot vēl 3% gadījumos, ja parādnieki
savas lietas laikā nenokārto.

Visus šos soļus valdība ir spērusi, lai, kā es
sacīju, dotu iespēju uzlabot mūsu kapitālu nabagās
vallsts pilsoņu saimniecību. Valdības devīze
ir bijusi: bez valsts aizbildniecības — par privātu
iniciatīvu, protama lieta, nekad neatsakoties no uz-
raudzības, kur tā valdībai ar likumu uzlikta. (A.
Vecķalns no vietas: «Ir gan devīze: ieraut nāsīs,
cik tik var!» «Man jāaizrāda, ka daudz devīžu,
kungi, arī jūs_ paši neesat realizējuši, bet es nedo-
māju, ka tāpēc jūs gribētu atsacīties no savām de-

. vīzēm un atzīt tās par nepareizām,. Man jāatkārto,
ka šāda valdības devīze pastāv un ka par šīs de-
vīzes realizēšanu mēs esam uzstājušies līdz šim
un uzstāsimies ari turpmāk. Mūsu valstī nav ba-
gātnieku, bet ir tikai pārtikuši pilsoņi. Vispārīgi
mums bagātnieku nemaz nav šī vārda īstā nozīmē;

mēs nevaram runāt par bagātnekiem, par miljonā-
riem tanī nozīmē, kādā par tiem runā Amerikā,
Anglijā un citur. (F. Cielēns no vietas: «Ir bijusī
iedzīvošanās uz valsts rēķina!») Cielēna kungs,
nav tādu, kas būtu uz valsts rēķina .iedzīvojušies.
Ja es Jums tagad celtu priekšā nodokļu statistiku,
tad Jūs varētu redzēt, cik ir to, kas maksā no-
dokļu dažus miljonus gadā. Un ja arī pielaistu, ka
ir tādi gadījumi, kur ļaunprātīgos 'nolūkos noslēpj
vienu daļu ienākumu... [K. Balodis no vietas: «Pa-
stāv dubultlga un trīskārtīga grāmatvedība!») Es,
profesora kungs, nedomāju, ka mūsu privātie un
Finanču ministrijas grāmatveži būtu tik nemāku-
līgi un nesaprātīgi, ka nesaprastu dubulto grāmat-
vedību. (K. Baljdis no vietas: «Mums nav zvē-
rinātu grāmatvežu.») Es pirmo reizi dzirdu no Jūsu
mutes, profesora kungs, šādus vārdus par zvērinā-
tiem grāmatvežiem. Jums taču ir iespēja likt
priekšā ievest zvērināto grāmatvežu institūtu. Es
varētu tam tikai pievienoties. Jums kā Saeimas
deputātam ir tiesība proponēt Saeimā šādu priekšli-
kumu, bet tas nav noticis.

Es gribu sacīt, ka tie uzņēmumi, kas tagad ir
nonākuši saimnieciskās grūtībās, nav nonākuši tanīs
tikai šodien, tikai šīs valdības laikā. Parādi, saim-
nieciskie sastrēgumi, kādi pašreiz pastāv, ir bijuši
arī agrāk; tos es esmu atradis Finanču ministrijā
jau priekšā un uzskatī;'iis tos vienmēr par nepatīka-
miem augoņiem, kuriem šādā vai tādā veidā jāķeras
klāt. Bet ne katru augoni var griezt un ne katrreiz
to var radrikāli operēt. Dažreiz jālieto ari -citādi lī-
dzekļi. Ja šie augoņi būtu tādi, kas visi izgrie-
žami un ar vieglu roku novēršami, tad, es nešau-
bos. mani priekšgājēji Finanču ministrijā un pat ta-
gadējās opozīcijas darbinieki būtu tos savā laikā
jauizgriezuši. Es pielaižu domu, ka viņiem ir bijusi
laba vēlēšanās tīrīt valsts saimniecību no tā sau-
camiem korruptīviem augoņiem, ja par tādiem tos
var nosaukt. Tāda vēlēšanās ir bijusi katrā ziņā
visu laiku arī tagadējai pilsoniskai valdībai.

Mēs pie šo slimo vietu izgriešanas no valsts
organisma esam strādājuši, kā mēs to esam atra-
duši par pareizu. Mēs esam piegājuši šī jautājuma
atrisināšanai no cita viedokļa nekā to dažkārt mēdz
plaši ieteikt. Mēs esam atraduši par pareizāku ne-
radīt saimnieciskā dzīvē satricinājumus un arī tanīs
gadījumos, kur ir bijušas darīšanas ar nesolīdiem
veikaliem, esam vadījušies no lietderības. Mēs
esam skatījušies pirmā kārtā uz to, lai neciestu oi'ti,
solīdie veikali, ar kuriem nesolīdie veikali ir bijuši
sakaros, lai neciestu arī valsts. Vesela rinda dažādu
iesalušu parādnieku, kā jums zināms, no agrākiem
laikiem ir pārvesta no Finanču ministrijas uz Hipo-
tēku banku un Zemes banku. Viņiem ir dota iespēja
ilgākā laikā nokārtot savus parādus. Protams, ti-
kai tiem — to es šeit uzsveru — kuri ir spējīgi
un -var panest šo parādu kārtošanu, bet ne tiem,
kuri absolūti nav spējīgi celt savus parādus, un uz
kuru izveseļošanos nav absolūti nekādu cerību.

Zemnieku banka ir viens no tādiem uzņēmu-
miem, kas ir nonākuši grūtībās. Cik man ir izde-
vies iepazīties ar revīzijas materiāliem par šo ban-
ku, tad varu sacīt, ka tur operācijas, kurām būtu
kāds kriiminallraksturs, nav novērotas. Tāpēc es
uzskatu, ka šī banka ir nonākusi maksājumu grū-
tības. Un viņa ne vienreiz vien ir griezusies pie
Finanču ministrijas un pie valdības ar lūgumiem pa-
garināt termiņus viņas maksājumiem. Tādi pagari-
nājumi jr doti ne tikai tagadējās_ valdības laikā, bet
arī agrāko valdību laikā, jau sākot ar 1927. gadu.
Tur >ir gan bijušiarī 3 dienas gari termiņi. Var jau
skatīties ta, ka 3 dienu laikā uzņēmums, kas nonā-
cis maksāšanas grūtībās, var atveseļoties un kaut
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ko sasniegt, bet var būt arī citādos ieskatos: ka
maksāšanas grūtības nonācis uzņēmums trīs dienu
larilka nevar_ atveseļoties un tam ir vajadzīgs ilgāks
termiņš. Jaisalka, ka Zemnieku bankano 1927. gada
līdz 1929. gadam, līdzi ieskaitot, tomēr maksāju-
mus ir

^izdarījusi un dažādiem saviem kreditoriem
samaksājusī pa visu šo laiku vairāk kā 800.000 latu.

- Ja nostātosuz ta viedokļa, ka jau pašā sākumā ir
vajadzējis nolaist šo banku dibenā, tad jāsaka, ka
viegli būtu varējis notikt, ka šie pāri par 800.000
latu nebūtu ienākuši. Ta tad uzskats, ka uzņēmu-
mu darīšanas vajaga mēģināt kārtot ar pakāpeni-
sku nomaksu pielaišanu, Ir tomēr savā ziņā attaisno-
jies. Ir bijuši vairākkārtīgi Zemnieku bankas lū-
gumi Finanču mimstrijai un arī Ministru kabinetam.
Es te gribētu atzīmēt, kāpēc Ministru kabinetam;
proti — tāpēc, ka -jau_ 1927. gadā Zemnieku bankas
Meta bijusi nodota kārtošanai Ministru kabinetam
un taisni Ministru kabinets ir devis zināmus aiz-
rādījumus Zemnieku batikas lietā. Tāpēc nav ne-
kāds brīnums, ka finanču ministris ar savu varu
vien nevarēja nekādus jaunus lēmumus pieņemt, jo
viņam taču bija priekšā agrākie kabineta lēmumi.
Kāda ministra laikā šie jautājumi nonākuši kabinetā,
kurš finanču ministris viens pats ir juties par vāju,
izšķirot šo sarežģīto jautājumu, to es acumirklī ne-
atminos 1un domāju, ka tas nav tik svarīgs, bet sva-
rīgs ir gan tas apstāklis, ka ne es, bet viens no ma-
niem priekšgājējiem Zemnieku bankas lietu ir ie-
laidis Ministru kabinetā.

Tagad par šī jautājuma būtību ir viens Mi-
nistru kabineta lēmums, kā še sacīts pieprasījumā,
tikai tas ir mazliet citādāks. Nav tāda Ministru ka-
bineta lēmuma, kāds citēts pieprasījumā, proti: «at-
brīvot Zemnieku bankas īpašumus un vērtības no
apķīlājuma». Ministru kabineta lēmumā ir teikts,
ka atsvabināmi no aresta vekseļi par 365.000 latu
nominālvērtībā, bet kuru faktiskā vērtība ir 63.000
latu. Man vēl jāpiezīmē, ka šo vekseļu novērtē-
šana Finanču ministrijā riav notikusi manā laikā,
bet gan 1927. vai 1928. gadā. (Sauciens no vietas:
«Finanču ministra Bastjāņa laikā?») Par to es ne-
ņemos neko sacīt; man acumirklī nav pie rokas at-
tiecīgu datu, jo es šim gadījumam nepiegriezu tik
lielu vērību un neizdibināju, vai vērtējums dots
Bastjāņa kunga vai Juraševska kunga laikā. Sva-
rīgs ir tas apstāklis, ka šie vekseļi novērtēti par
63.000 latu.

Te nu radās jautājums, kāpēc tad vajadzēja
vekseļus par 360.000 latu novērtēt par 63.000, ja
viņu patiesā vērtība nav 63.000 latu, bet visi 360.000

? latu? Vai varbūt tie tomēr ir vairāk vērti neka
63.000 latu? Es negribu pielaist, ka Finanču mi-
nistrija toreiz, kad tā šos vekseļus vērtēja, būtu bi-
jusi pavirša. Es palieku pie tā, ka minētie jvekseļi
nav vērti vairāk, kā tikai 63.000 latiu Bet tāda ga-
dījumā, ja šie vekseļi nav vairāk vērti, nevar but
runa par to, ka pat tanī gadījumā, ja Ministru ka-
bineta lēmums būtu izpildīts — kas nav noticis un
nekādas vērtības no aresta nav atsvabinātas —,
nevar būt runa par miljoniem lielu vērtību Izdošanu
Zemnieku bankai.

Lai nu būtu kā būdams, fakts ir tas, ka Mini-
stru kabinetu, pieņemot šo lēmumu, ir vadījuši se-
kojošie motīvi. Pirmkārt, ja ir kāds darījums, kas
noslēgts, izdodot naudas summu pret kādu preci vai
vekseļiem, kuru drošība ir uoverteta_ par noteiktu
summu, un vēlāk parādnieks atmaksa summu, par
kuru ieķīlātā mauta efektīvi novērtēta, tad_ ir_ zi-
nāms iemesls sacīt, ka tas,ko mes esam novērtējuši,
mums ir samaksāts un tapec var but runa par to,
ka ieķīlātā manta izsniedzama atpakaļ. Otrkārt —
lai banka pati, apgrozot vekseļus, padarītu tos ver-

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā RlgS, Saeimas laukumā

tīgākus un iekasētu par tiem vairāk nekā būtu ie-
spējams iekasēt tanī gadījumā, ja Finanču ministrija
tos laistu protestā un piedzītu. Ja vekseļus kārto
banka, tad šaubīgu vekseli ir iespējams pagarināt
līdz maksātāja nonākšanai labākā stāvoklī, kad viņš
spēj to samaksāt. Ja parādniekam ir cerības, ka
vii.ua veikals plauks, viņš var dot vēl kādu žirantu,
kas par vekseli galvo, un tā jau ir_ jauna drošība,
ka vekselis var kļūt vērtīgāks neka tas tagad ir.
Kungi, sakait, kas par labumu _Finanču ministrijai
laist vekseļus protestā un izsūdzēt! . Ja minētie
vekseli par 360.000 latu nav vairāk vērti kā 63.000
latu, tad ir saprotams., ka starp tiem ir arī draudzī-
bas vekseļi, tādu personu vekseļi, kas negribēs tos
laist protestā un centīsies samaksāt. Bet to var
sasniegt tikai banka, kas savu klientūru pazīst, bet
ne Finanču ministrija.

Tie ir motīvi, kas vadīja Ministru kabinetu, pie-
ņemot zināmo lēmumu. (V. Bastjāņa starpsauciens.)
Lēmums ir kondicionāls, pieņemts ar noteikumu, ka
63.000 latu, par kādu summu.vekseH novērtēti, pa-
tiesi tiks samaksāti. Es nevaru iedomāties tādu cilvē-
ku, kas tos izdotu bez samaksas. ( V.Bast/nun starp-
sauciens.) Bastjāņa kungs, Jums gan vajadzētu tik-
daudz uzticēt finanču ministrim, .kaut gan Jūs pie-
derat pie opozīcijas, ka finanču ministris nebūs tik
naivs, ka izdos vekseļus par 365.000 latu, ja vek-
seļu vērtība nebūs samaksāta. To es varu ap-
liecināt Saeimas priekšā, ka tas nav noticis, nevar
notikt un arī nenotiks. (V Bastjāņa

^
starpsauciens:

«Es runāju par Ministru kabineta lēmumu!») Mi-
nistru kabinets, protama lieta, ir pieņēmis savu lē-
mumu ar šo noteikumu. 63.000 latu, kuriem vaja-
dzēja ienākt par šiem vekseļiem, varēja ienākt, re-
alizējot Sinkas nama pārdošanu.

Par Sinkas namu ir bijusi Saeimā runa, un ari
es gribu pie šī jautājumaapstāties.

Sinkas nams ir novērtēts par 600.000 latu, un
Finanču minīisitrija ir nopirkusi šo namu, samaksā-
jot par to nevis 600.000 latu, bet 900.000 latu apa-
ļos skaitļos. {&? Baloža starpsauciens.) Te man
jāpaskaidro, ka ideja par Sinkas nama pirkšanu par
Ls 960.000.— nav radusies Zemnieku banka. (Starp-
sauciens.) Patiesībā tur nav nekādas idejas. (Jau-
trība.) Jūs. domājat, ka ideja var būt tikai tur, kur
nav naudas. Nerunāsim tik augstā valodā, sacīsim
vienkārši, ka ! tā doma, ka būtu maksājami nevis
600.000, bet 900.000 latu, ir radusies pēc tam, kad
saimniecības departaments bija uzdevis divām Fi-
nanču ministrijas nodaļām šo jautājumu apspriest.
Tad šīs divas nodaļas — Finanču ministrijas valsts
saimniecības departamenta administratīvā nodaļa
no vienas puses un linu monopola nodaļa no otras
puses, piedaloties Valsis kontroles pārstāvim, at-
zina, ka labāk ir iegūt īpašuma tiesības uz Sinkas
namu nekā aprobežoties ar Zemnieku bankas ga-
rantiju kā nodro.šīnājumu,Jo vairāk tādēļ, ka Zem-
nieku bankas garantiju mēs vērtējām ļoti zemu. tu-
rējām to pat bez kādas vērtības. (V Bastfaua starp-
sauciens.)' Par kādu cenu? Par cenu saskaņā ar
noteikumiem par nekustamas mantas iegūšanu iz-
solē. Šinīs noteikumos ir paredzēts, ka pie solīša-
nas Finanču ministrija nevar iet tālāk par novērtēto
summu. Ja iet tālāk, tad vajadzīga Ministru ka-
bineta piekrišana. Finanču ministris arī griezās pie
Ministru kabineta, Minisitru kabinetā es šo lietu pa-
skaidroju tāpat, kā jums tagad, deputātu kungi.
Kabinets atzina, ka labāk ir iegūt Sinkas namu
par Ls 900.000.—, lai atsvabinātos no Zemnieku
bankas garantijas. (V. Bastjānis no vietas: «Pil-
nīgi aplami!») Te nu no vienas puses ir Bastjāņa
kungs, no otras puses Bļodnieka kungs un es ire-
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šais. Es domāju tā, Bastjānis ar Bļodnieku atkai
katrs citādi. ( V.Bastjāņa starpsauciens.) Obligā-
cijas uz šo namu bija nevērtīgasTas taču ir pats
par sevi saprotams. {V.Bastjāņa starpsauciens.)
Nav droša garantija. Ar Ministru kabineta piekri-
šanu mēs solījām, kamēr nonācām pie summas
936.000 latu. Es nemaz nekautrējos atklāti pazi-
ņot no šīs katedras, ka man ir tik kompententu liet-
pratēju domas šinī jautājumā, tādu lietpratēju do-
mas, uz kuriem pilnīgi var palaisties., ka Sinkas
nama materiālā vērtība nav vis 936.000 latu, bet
ir vismaz 1.200.000 latu. { V Bastjānis no vie-
tas: «Būs!») Vai būtu pareizāk, ja pie mūsu paš-
reizējās saimnieciskās depresijas, kad naudas mūsu
zemē ir tik maz, gaidītu privātu pircēju? Tā rīko-
ties būtu ļoti maldīgi. Bet es nedomāju, ka Fi-
nanču ministrija ir tā iestāde, kurai jāiedzīvojas
uz savu pilsoņu rēķina.

Agrāk tāds stāvoklis ar bijis arī Finanču mini-
strijā. Piemēram, viens ir parādā valstij 100.000
Jātu. Viņš ir ieķīlājis savu nekustamu mantu, teik-
sim — namu. Namu pati Finanču ministrija ir no-
vērtējusi par 150.000 latu. Debitors savu pa-
rādu nesamaksā. Finanču ministrija laiž namu pār-
došanā, un, ievērojot to, ka trūkst solītāju un šī
nama pircēju, pate nopērk to par ne vairāk, ne ma-
zāk kā 50.000 latu. Šie skaitļi ir approksimatīvi.
Es runāju jpar piemēru, bet man ir zināmi tādi ga-
dījumi. Namu tā tad nopērk par 50.000 latu. No
100.000 latu lielā parāda debitoram noraksta 50.000
latu. Iznāk, ka viņš Finanču ministrijai paliek vēl
parāda 50.000 latu, un Finanču ministrija ir paņē-
musi vēl viņa namu, kuru pate novērtējusi par
150.000 latu. (V Bastjānis no vietas: «Vai Jūs
gribat otrādi?») Nē, mēs negribam darīt otrādi,
Bastjāņa kungs! Es gribu sacīt, ka Finanču mi-
nistrija un valdība nedrīkst būt tās iestādes, kas ie-
dzīvojas uz savu pilsoņu rēķina. Tāpēc es esmu
sava laika grozījis instrukciju par nekustamas man-
tas iegūšanu izsolēs. Esmu paredzējis, ka tādos
gadījumos, kad Finanču ministrija novērtējusi kādu
namu par summu x, parādam arī jābūt norakstītam
par pilnu summu x un nevis par nosolīto summu,
kas būtu vienkārši par sviestmaizi, vēl vairāk —
par maizi bez sviesta.

Tāpēc arī man nav ne mazāko bažu, un ari
šodien es atkārtoju, ka Finanču ministrija ar šo ope-
rāciju nav nodarījusi valstij nekādus zaudējumus.
Finanču ministrija ar šī nama pirkumu ir pilnīgi
droša. Tapec katra runa, kur šī nama pirkšanas ga-
dījumu piemin Saeimāvarbūt notiek tādēļ, ka ru-
nātajiem vai nu ir kādi speciāli motīvi, vai viņi
vienkārši ar šo lietu nav pietiekoši iepazinušies.
Saprotams, visos tanīs gadījumos, kur Finanču mi-
nistrija ir atdurusies uz komiptīviem veikaliem, tā
nekad nav kautrējusies spert vajadzīgos soļus, lai
sargātu valsts mantu.

Uzņemoties Finanču ministrijas pārvaldīšanu,
, es, diemžēl, atradu ministrijā priekšā interesantu

terminoloģiju, kuru lietoja katrs.kas nāca pie ma-
nis_darīšanas, un proti: «jums_ jānāk man pretim»,
«mes lūdzam no jums ne vairāk, kā mazu pretim-
nākšanu». Es prasīju: «Kā tas ir iespējams, ka
uz valsts mantas reķina_ Finanču ministrija varētu
nākt pretim? Jus taču būsit pirmais, kas vilks pie
kauna staba un izlies uz galvas samazgas tam, kas
bus jums nācis pretim!* — Arī saviem ierēdņiem es
sacīju: «Aizmirstiet šos vārdus, es negribu tos dzir-dēt, — man[ interese _ tikai lietderība. Es negribu
dzirdēt, ka tādai un tādai nodokļu maksātāju grupai
varētu nākt pretim.» — Man ir jāsaka objektīvi, cik
zināma maksātāju grupa var nest, un tik daudz mēs
arī drīkstam ņemt. Es esmu mēģinājis izskaust no

Finanču ministrijas šo terminu, un man jāsaka, ka
tas man arī ir izdevies. Dažkārt spēcīgi aizstāvji
bija ieradušies aizstāvēt lietas, kur bija domāts
sagaidīt pretimnākšanu, bet arī tas viņiem nav lī-
dzējis.

Tādos gadījumos, kā piemēram' ar Uniona ban-
ku, kur ir konstatētas pretlikumības un noziedzības,
valdība ne mirkli nekautrējas spert visus soļus, lai
vainīgos sauktu pie atbildības un lai tie saņemtu
pelnīto sodu. Bet es saku: tas neattiecas uz tiem
gadījumiem. (Starpsaucieni.) Dukura kungs, tie
jau sen ir aiz restēm:, tie jau ir saņemti ciet un vēl
citus arī saņems. (Starpsaucieni.) Jūs paši bez
valdības nemaz netiekat klāt. (Starpsaucieni.) Tā-
pēc es saku, ka tanīs gadījumos, kur mēs novēro-
jam zināmas nepielaižamas parādības, mēs lieto-
jam visnesaudzīgākos līdzekļus. Bet kas zīmējas
uz interpellācijas būtību, tad es domāju, deputātu
kungi, ka pēc manis dotiem paskaidrojumiemi jums
būs pilnīgi saprotams, ka valdība šeit nav pielaidusi
nekādu nolaidību, nekādu paviršību, ka tas viss iz-
darīts ar noteiktu plānu un aprēķinu — sanēt grū-
tības nonākušus uzņēmumus. (O. Jankus starpsau-
cieni.) Es domāju, Jankus kungs, jamēs runāsim par
zagšanu, tad Jūs savu programmu nedrīkstēsit die-
nas _ gaismā rādīt. (Strarpsaucieni.) Mums Jūsu
devīze — laupi salaupīto — nav pieņemama, un ja
Jūs jauatļaujaties runāt par laupīšanu, tad jāatzīmē,
ka laupīšana Ir daudz smagāks noziegums nekā zā-
dzība. (O. Jankus starpsaucieni.) Tādēļ, deputātu
kungi, es atļaušos jūsu uzmanību vairs neuzkavēt;
ceru,ka jūs atradīsit manis valdības vārdā dotos pa-
skaidrojumus par pietiekošiem un noraidīsit šo in-
terpellāciju kā nepamatotu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Bastjānim.

_ V. Bastj'ānis (sociāldemokrāts): Godātie de-
putāti! No valdības atbildes, ko mums šeit deva
finanču ministris, mēs guvām tādu iespaidu, ka viss
tas ļaunums, kas acumirklī konstatēts mūsu saim-
nieciska un sabiedriskā dzīvē, ir radies un cēlies jau
daudz agrāk, ka tagadējā valdība un arī Finanču mi-
nistrijas vadība šinī ziņā nekā jauna nav devusi,
neka nav atņēmusi.

Finanču ministris, atbildot uz atsevišķiem fak-
tiem, aizrādīja, ka faktiskā puse neesot gluži tādi,
kāda minēta interpellācija; tā esot citādāka, un val-
dība ar noziedzībām' un saimnieciskām nebūšanām
cīnoties ļoti enerģiski.

Es, kungi, arī apstāšos pie tiem pašiem faktiem,
apgaismodams šos jautājumus, kādi tie patiesībā ir.
Ir taisnība, ka tagadējās valdības vispārējā saim-
nieciska politika ir izgājusi uz valsts., pašvaldības
un visas sabiedriskās iniciatīvas apspiešanu, atbrī-
vojot privāto iniciatīvu. Šī privātā iniciatīva, diem-
žel

^
musu Latvijas apstākļos vienā ļoti svarīgā un

liellā sabiedrības daļā, kurai ir visciešākie sakari ar
valsts kasi, valsts naudas līdzekļiem, ir bijusi ne
tikai nolaidīga, vai nevīžīga, tā ir bijusi stipri ak-
tīva, bet līdz ar to arī noziedzīga.

Lai man būtu iespējams apstāties tuvāk pie ta-
gadējas saimnieciskās polītikas, es gribu īsumā ap-
gaismot tos faktus, kurus, pēc manām domām, fi-
nanču ministris valdības vārdā apgaismoja nepa-
reizi. Es apstāšos tikai pie dažiem, uz kuriem' viņš
lika sevišķu svaru.

Finanču ministris sacīja, ka attiecībā uz Zem-
nieku bankas vertību_ atbrīvošanu no apķīlājuma
Ministru kabinets pieņēmis lēmumu, ka šīs vērtības
atbrīvojamas tikai tad, ja Zemnieku banka samak-
sātu novērtējuma summu, vai nu pareizo, vai ne-
pareizo. _ Man jāsaka, ka šis ziņojums ir nepareizs.
Es nolasīšu Ministru kabineta lēmumu burtiski, kā
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tas skan. Tur jus šo vietu par samaksu, uz ko ta-gad visu laiku finanču ministris lika tik lielu svaru,nevarēsit atrast. Ja šī presumpcija ir radusiespost factum, pec mušu interpellācijas iesniegšanas,
tad tas ir cits jautājums. Ja tagad ieķīlājumus ne-
atbrīvos bez samaksas, tad tas notiks tikai patei-
coties mušu interperlacijai. Es nolasīšu 7. februāra
protokola 20. punktu. Tas ir pats pēdējais punkts
protokola, kam tūliņ seko muuisiru prezidenta Cel-
miņa un kancelejas direktora Rudzīša paraksti.

Te vārdu pa vārdam rakstīts tā: «Grozot 1929.
gada 8. februāra lēmumu (protokols tāds un tāds)
attiecībā uz Latvijas zemnieku bankas parādu no-
kārtošanu, nolemj: 1) atcelt arestu uz tiesas izpil-
dītajā aprakstītiem Zemnieku bankas diskontē-
tiem neprotestētiem vekseļiem nominālvērtībā
Ls 51.483,74, kuri novērtēti par Ls 27.950—, un 2)
atcelt arestu uz tiesu izpildītajā aprakstītiem Zem-
nieku bankas diskontētiem protestētiem vekseļiem
nominālvērtībā Ls 313.240.—, kuri novērtēti par
Ls 35.265.—. Aprakstīto diskontēto vekseļu port-
felis atbrīvojams tādā stāvoklī, kādā tas bija ap-
rakstīšanas momentā 1928. gada sākumā.» —

Tā tad neviens vārds par samaksu nav teikts.
Ludzu sakait, kur te ir valdības lēmums, ka šī
summa, par kuru vekseļi novērtēti, ir jāsamaksā!
Finanču ministra kungs te nāca ar lielu argumentā-
ciju, ka Zemnieku bankas lietu savā laikā iesnie-
gusi Ministru kabinetam cita valdība, un ka tāpēc
šīs valdības laikā viņš nevarot rīkoties citādi kā
caur Ministru kabinetu; viņš taču nevarot prasīt sa-
maksāt, jo tāda jēmumanav. Tā tad pēc šī mi-
nistru kabineta lēmuma finanču ministrim nav tie-
sības prasīt samaksāt, tādu rīkojumu Ministru kabi-
nets nav devis.

Te, lūk, ir tā pretruna ar finanču ministra ziņo-
jumu Saeima. Finanču ministris teica, ka viņam
jāpadodas_Ministru kabineta lēmumam, bet no viņa
runas iznāca, ka viņš negrib padoties, negrib pildīt
Ministru kabineta lēmumu. (.L. Ausēja starpsau-
ciens.) Ausēja kungs, mēs nevaram zināt, ko
domā finanču ministris un saimniecības departa-
menta direktors Mieža kungs. Mums jāturas pie
oficāliem datiem, pie Ministru kabineta lēmuma,
kas, kā jūs zināt, nav pārsūdzams, tāpēc ka šie
'lēmumi ir galīgi un, saskaņā ar finanču ministra at-
zinumu, ir viņam obligātoriski. Redziet, šinī lietā
mes tūlīt sanākam konfliktā ar finanču ministri un
arī viņš pats ar sevi, jo viņam nebija tiesība pra-
sīt to, ko viņš ir prasījis, un kas viņam nebija jā-
dara, kā viņš pats atzina. Tas ir pirmais punkts,
kas ir nepareizs šinī atbildē, uz kuru finanču mi-
nistris ir devis nepareizu atbildi.

Otrs jautājums, kuram, no materiālās puses
ņemot, tiek piegriezta liela vērība, ir jautājumspar
Sinkas namu. — Kā finanču ministra kungs nostā-
dīja šo jautājumu? Viņš nostādīja šo jautājumu tā,
ka finanču ministra rīcība bijusi tā labākā_ un pa-
reizākā, jo citas izejas nav bijis. — Kā tās lietas
ir patiesība? Sinkas nams ir ieķīlāts Finanču mini-
strijā par diezgan lielu summu. Finanču ministrijas
rokās ir pirmās obligācijas uz Sinkas namu, un vi-
ņai kā pirmo obligāciju turētājai vienmēr _ir priekš-
roka. Tās ir viņas rokās, viņas rokās ir vērtība,pie
kuras Finanču ministrija varēja tikt klāt jau pirmā
gadījumā. Nams vērtēts par 600.000 latu. Kas šo
namu ir redzējuši, tie zin, ka tagadējos tirgus ap-
stākļos daudzmaz lielāku summu paršo namiu_ ne-
varēs dabūt. Ja mēs runātu pār to, kāda ir iebūvēs
vērtība tagadējiem Rīgas namiem, tas būtu cits jau-
tājums, bet šobrīd neviens šo iebūvēs vērtību ne-
maksā. Tā kā Sinkas nams ar pirmām obligācijām

atrodas Finanču ministrijas rokās, un parāds papil-
dus vēl nodrošināts ar Zemnieku bankas garantijām
par 200.000 latu, Finanču ministrijai nebija nekādas
vajadzības šo namu pārsolīt.

Sinkas kungs, kurš šo namu līdz šim pārvaldīja
Finanču_ ministrijas uzdevumā, nevarēja savest ga-
lus kopā un nevarēja segt tās prasības un tos mak-
sājumus, kādi bija vajadzīgi. Ja tagad Finanču mi-
nistrija ņēma un pārsolīja no 600.000 latu uz
930.000 latu, tā tad pārmaksājot par 300.000 la-
tiem, tad šodien lieta ir visiem skaidra, proti, ka
Finanču ministrija, iegūdama šo namu, nevajadzīgi
ir izsviedusi liekus līdzekļus, un šis nams viņai ne-
rentējas. Tāpēc arī tagad Finanču ministrijai ar
katru dienu šis nams sagādā zaudējumus.

Tagad nu ceļas jautājums, kāpēc valdībai v aja-
dzēja šādu soli spert. Mēs zinām np tagadējās val-
dības deklarācijas un dzirdējām arī no finanču mi-
nistra kunga atbildes, ka valdība negrib pieiet pie
īpašumu nacionalizācijas un atsavināšanas, ko savā
laikā stipri pārmeta kreisajai valdībai. Ja tas tā,
tad rodas jautājums, kāda vajadzība bija Finanču
ministrijai pirkt šo namu un pārmaksāt par to.
Atbilde var būt tikai viena, proti — nebija itin ne-
kāda vajadzība. Kāpēc to darīja? Vienīgais mo-
tīvs te var būt tikai tāds — iai glābtu Zemnieku
bankas- garantiju. Ja Finanču. ministrija ir samaksā-
jusi ar valsts līdzekļiem 600.000 latu vietā 936.000
latu, tad līdz ar to atbrīvojas Zemnieku bankas ga-
rantijas, tās ir brīvas un var norakstīt no Zemnieku
bankas konta. Te, lūk, ir tas suns aprakts.Tāioēc
arī par šo- lietu ir lemts Ministru kabinetā. Tas
bija zināms arī ārousē, un e.s skaidri un atklāti varu
pateikt, ka to zināja arī zemnieku savienība. Tāpēc
ir skaidra lieta, ka vienīgais glābiņš bija spert Šo
soli. Un kad Apgabaltiesā notika izsole, par šo
namu, tad varēja rasties salmu vīriņš, kam nav ņe
graša kabatā, varēja nākt un sasolīt ne tik vien
600.000 un 700.000 latu, bet pat līdz 900.000 latu, un
tas pats salmu vīriņš varēja arī pateikt, ka šis nams
maksā 1.200.000 latu. Ka tāds salmu vīrs ir bi-
jis, to budžeta kommisijā konstatēja arī pats fi-
nanču ministra kungs, teikdams, ka vald'ba bija
spiesta pārmaksāt, lai nams 'neaizietu salmu vīra
rokās, kuram nav ne plika graša pie dvēseles. —
Tādi ir īstie apstākļi.

Kā jūs redzat, apgaismojot šo jautājumu, val-
dības polītikas riņķis šinī lietā ir nonācis pavisam ci-
tās, aizkulisēs un pie citiem motīviem',.ne pie tiem,
par kuriem šeit šodien runāja finanču ministris.
Tā tad arī šis fakts, uz kuru lika lielu svaru, ir
nepareizs. Nepareizs ir Jūsu azgaismojums, un
Jums, namu iegūstot, ir bijuši pavisam citi nolūki. Ja
jau šim namam būtu bijusi 1.200.000 latu liela vēr-
tība, tad, es domāju, rastos aprindas, kas namu pār-
solītu. Ja Latvijas pavalstnieki nebūtu pietiekoši
turīgi, tad rastos taču kapitāla spējīgi ārzemnieki,
kas arī zin, ko nami maksā, un varētu ar saviem
līdzekļiem atrast likumīgu iespēju nopirkt Rīgā na-
mus. Bez šaubām, viņi to būtu darījuši.. Bet tā-
pēc,ka šimnamam tās vērtības nav, viņi to nedara.
Valdība ar Ministru kabineta lēmumu ir izdevusi
valsts līdzekļus, lai atbrīvotu Ulmaņa Zemnieku
banku no garantijām un izdarītu vienu pakalpojumu
šai bankai.

Tālāk ministra kungs saka, ka tagadējā valdība
un ? viņš grozījuši politiku tanī ziņā, lai valsts
neiedzīvotos uz privāto personu rē-
ķina. Es domāju, ka vatlstij nav nekādas, vajadzī-
bas iedzīvoties uz privāto personu rēķina, bet es
domāju, ka valstij arī nav nekādas vajadzības upu-
rēt valsts intereses privātām personām par .labu.
Šie upuri pie tam tiek nesti nevis vispārībai, visiem
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Latvijas iedzīvotājiem, lai tie no ta ko iegūtu, bet
šaurai grupai, pat atsevišķam personām. Es nesa-
protu, kāda iemesla dēļ Finanču ministrijai vajaga
pārmaksāt šo namu tikai tapec, lai sagādātu patik-
šanu atsevišķām personām, vaiatsevišķai, privātai
bankai. Ja viņš domā, ka tas jādara, tad tā ir viņa
politika, un, protams, mums ar šo politiku nav pa
ceļam.

Tagad, kungi, lai būtu drusciņ skaidrāks fons un
tie soļi, kādi ir sperti, vai nav sperti, lai man būtu
atļauts apstāties pie šīs saimnieciskās politikas dru-
sciņ plašāk, jo arī finanču ministra kungs turēja par
vajadzīgu pakavēties pie tagadējās valdības finanču
polītikas vispār.

Es domāju, ka mums Latvijā patiešām nav tik
spīdoši 'apstākļi, ka mēs varētu pārāk vieglprātīgi,
nepārdomājot apstākļus, rīkoties ļoti plaši un ne-
skatīties uz to, kur mūsu līdzekļi _aiziet. _ Diemžēl,
ir jākonstatē, ka sevišķi tagad, pēdējā laikā, pēdējos
pāris gados tagadējās valdības politika ir praktizē-
jusi līdzekļu došanu privātai iniciatīvai, arī noziedzī-
gai, un neredzēt to, kas notiek zem it ka likumuun
noteikumu segas. Mēs redzam kredītpolitikā tādu
novirzienu, ka zināmām aprindām., zināmiem veika-
liem, kuru priekšgalā atrodas iespaidīgas personas,
deputāti, vai ministri, vai viņiem tuvu stāvošas per-
sonas, ir atvērts ceļš uz valsts kasi un Latvijas ban-
kas kasi arvien, visos laikos un, es gribētu teikt,
gandrīz neaprobežotos apmēros. Ja, piemēram, La-
tvijas bankā un Finanču ministrijā ienāk kādas pra-
sības arī no pilsoņiem, arī no privātcilvēkiem, ku-
riem nav nekādu sakaru ar valdības aprindām, ar
attiecīgo partiju deputātiem, šīs prasības, protams,

. netiek apmierinātas. Viņiem atbild, kā vispārējos
gadījumos, ka nav līdzekļu. Turpretim ja šīs pra-
sības ienāk no tām personām un aprindām, vai ie-
stādēm, ar kurām ir vajadzīgie sakari, tad naudas
līdz šim nekad nav trūcis, lai arī citas prasības ir
noraidītas. Un noraidītas ir sabiedrības prasības,
trūcīgu iedzīvotāju prasības, bezdarbnieku prasības
un vesela rinda citu prasību.

Es apstāšos pie dažiem piemēriem. Ņemšu ti-
kai vienu gadījumu, lai neaizkavētu Saeimu ar sīku
faktu uzskaitīšanu. Pie citiem gadījumiem atgriezī-
šos tad, kad mēs nonāksim pie atsevišķa -izmeklēša-
naskommisijas ziņojuma par Uniona bankas un «La-
ta» lietām.

Pagājušā vasarā, tagadējās valdības laika, tika
iesniegts pieprasījums no «Uniona» bankas (F. Au-
sēja starpsauciens.) un no Rīgas pilsētas, kā man to
pilnīgi vietā aizrāda Ausēja kungs. Uniona banka,
kuras pamata kapitāls ir ne vairāk, ne mazāk ka
viens5 miljons latu un kurai Latvijas banka jau bija
izsniegusi kādus 4 miljonus latu kredita_ , jprasīja

. izsniegt jaunuskreditus 2.500.000 latu apmērā. Kad
Latvijas bankas valde šo prasību atrada par ne-
pamatotu un nemotivētu, tad, protama lieta, pie
finanču ministra, viņa kabinetā, ieradās attiecīgie
Uniona bankas valdes kungi, un tie nebija neviens
cits, kā dejnitāts Augusts Kalniņš un tagad arestē-
tais Uniona bankas dīrektors-rīkotājs Aleksandrs
Kārkliņš. Ko tie nu ceļ ministrim priekšā? Viņi
saka: mūsu Stāvoklis bankā nav spīdošs, mēs esam
nonākuši grūtībās; ja tagadējā valdība neatbalsta
mūsu prasību Latvijas bankā, un ja pēc tāda un
tāda laika jūs mums nedodat 2,5 miljoni latu, tad no-
tiks tāda briesmīga lieta, ka šī banka nonāks ār-
zemnieku rokās — un tas Jums, finanču ministra
kungs, ir tas bīstamākais; Jums. jāgādā, lai Uniona
banka nenonāktu ārzemnieku rokās, lai tikai to ne-
nopirktu amerikāņi, poļi vai citi.

Ko nu dara ministra kungs? Un te man nāk
prātā ministrā norādījumi par tā «pretimnākšanas»

termina izskaušanu. Jus, ministra kungs,_ esat mē-
ģinājuši izskaust Šo terminu, par kuru Jus izteica-
ties ar nicināšanu. Patiešam mes šodien dzirdējām,
ka finanču ministris mums noteikti paziņoja, ka
viņš šo «pretimnākšanu» _visur uz noteiktāko esot
izskaudis, kaut gan šeit _ mēs redzam, ka ta «pretim-
nākšana» īstenībā pastāv vislielaka_ mēra. Pec šīs
sarunas ministra kunga kabineta tā pretimnākšana
(sauciens pa kreisi: «Pretim došana!») parādās ta,
ka tiek dotas direktīvas valdības pārstāvim Latvijas
bankā balsot par pieprasītiem. 2,5 miljoniem latu, zi-
not, ka tie ir nedroši. Ta pretimiešana (sauciens
pa kreisi: «Pretim skriešana!») notiek, kaut gan
šis termiņš finanču ministrim nepatīk.

Parallēli tam ir otrs gadījums. Pie Latvijas _ban-
kas griezās Rīgas pilsēta savu 400.000 iedzīvotāju—
patiesībā ne tikai to, bet arī_ laucinieku, kurzemnieku
un vidzemnieku, — intereses, kas ieved savus pro-
duktus pārdošanai ar nolūku dabūt ^aizdevumu tir-
gus izbūvei, kur būtu ievēroti sanitārie un higiēni-
skie apstākļi. Rīgas pilsēta griezās pie valdības un
Latvijas bankas ar tādu pašu lūgumu, paradīt pretim-
nākšanu, atbalstīt Latvijas bankas

^
aizdevumu, do-

dama pilnīgu drošību, jo_ Rīgas pilsetaikatru dienu
ienāk gan nodokļu veida no progresīva ienākumu,
nekustamas mantas un rūpniecības nodokļiem, gan
citādi simtiem tūkstošiem _lielas _ summas. Riska
nav nevienam. Bet rezultāts kāds? Lūgums no-
raidīts! Kāpēc? Tāpēc, ka Rīgas_ pilsēta nesēž ne
Augusts Kalniņš, ne Aleksandrs Kārkliņš, ne Kārlis
Ulmanis, ne kāds cits. (Sauciens: «Pareizi!») Ar
to jautājums izšķirts. Lūgums tiek noraidīts — Rī-
gas pilsēta kreditu nedabū.

Redziet, kungi! Kur ir pilnīga drošība, kur nav
nekāda riska, ka varētu kas iet zuduma, tur nav
pretimnākšanas, bet tur, kur risks ir neapšaubāms,
kur to jau pasaka, tur pretimnākšana in Paskatai-
ties Latvijas bankas protokolu grāmatas. Vai fi-
nanču ministris, zinādams patiesos apstākļus

^
ir ce-

lis kādus iebildumus? Nav celis un nedrīkstēja celt,
tāpēc ka viņam koalīcijas partijas un grupas deva
direktīvas, kā rīkoties.

Kungi, iesim tālāk! Es gribu tēlot īsos vārdos
to tīklu, kurā ir ietīta visa mušu finanču politika,
augstākās sfairas, kas nedod iespēju, pastavot_ taga-
dējai valdībai, attīstīt citu finanču polītiku, ka tikai
to, ko attīsta tagadējā valdība. Mumsir pazīstamas
vairākas «slimojošas» iestādes un uzņēmumi. Viena
liela daļa no tiem jau ir nozudušino mūsu redzes ap-
vārkšņa un nozuduši tāpēc, ka no 'dzimšanas jaubi-
jušidzīvot nespējīgi. Visas šīs iestādes saka nozust
kreisās valdības pastāvēšanasjaikā un pec kreisas
valdības. Kreisā valdība revidēja visas tas iestādes,
ko uzskatīja par apšaubāmām, par kuram radās doma,
ka tās publiku krāpj, pie kam akcionāri iedzīvojas.
Es minēšu šeit tikai «Zelta latu»,«Lombarda banku»,
«Latvijas transitu» un arī «Zemnieku banku». Tas
bija nonākušas tādā stāvoklī, ka nebija dzīves spē-
jīgas. Arī tas, ka šīmbankām ir parādīta vislielākā
pretimnākšana, pagarinot terminus, nav padarījis
tās par dzīvot spējīgām. Šīs bankas nav
dzīvot spējīgas, ja tām neiespricē valsts lī-
dzekļus, nedod mūžīgus pagarinājumusi Ci-
tādi tās spiestas noiet no skatuves, jo viņu
bilances ir pasīvas; tāpēc arī tās nevar _ eksi-
stēt bez liejākiem līdzekļiem. Nav domājams,
ka arī ārzemnieki dos lielākus līdzekļus Zemnieku
bankai, jo viņi saprot finanču operācijas, viņi zin,
kādi ir apstākļi Zemniekubankā. Protams, lieta var
būt citāda, ja šī iestāde pateiks ārzemniekiem, ka
bankai ir sakari ar tādām un tādām valdības iespai-
dīgām aprindām un ka viņa var dabūt lielus kre-
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ditus . Protams,, tad tas bus cits jautājums, bet nor-
mālos apstākļos par to nevar runāt.

Tagad pāris vārdu par to, kas vada šis ie-
stādes, kādas aprindas ir noteicošās kā Zemnieku
bankā, tā Uniona bankā un «Latā»; tās visas ir sav-
starpēji sapinušās nesaraujamā tīklā.

Ja apstājamies pie labā spārna, tad var teikt,
ka gandrīz ar uguni ir jāmeklē, lai atrastu kaut vienu
deputātu, kas nebūtu šādā vai tādā ceļā ierauts šinīs
bankās, uzņēmumos un iestādēs. Teikšu vēl vairāk:
ne tikai deputāti;, bet, pilnīgi pretēji mūsu Ministru
kabineta iekārtas likumam, šinīs bankās un iestādēs
ir ierauti pat ministri. Tagadējā valdība ar Celmiņa
kungu priekšgalā neredz to, nerevidē un nesaka
ne vārda. Bet kad nāk interpellācija, tad pasaka:
mēs ar visu bardzību apkarojam šīs lietas.

Zemnieku bankas valdē vēl šodien bez Ulmaņa,
bez Augusta Brieža atrodas arī Alberings. (Sau-
cieni pa kreisi: «Klau, klau!») Kungi, Alberinga
kungs šodien tika atsaukts no valdības. Bet _ ja
paskatāties Alberinga kunga presē «Brīvā Zemē»,
oficiālā zemnieku savienības orgānā, tad jūs at-
rodat, ka Alberinga kungs ir demokrātiskā centra in-
trigu upuris. Viņš ir balts kā jērs, viņam nav ne-
kādu grēku, bet viņu, nezin kāda iemesla deļ, de-
mokrātiskais centrs nav iemīlējis. Paklausaities,
kungi, kā skan 29. pants Ministru kabineta iekārtas
likumā. Panta otrā daļa skan tā: «Tāpat Ministru
kabineta locekļi nevar ieņemt amatu, _nedz piedalī-
ties personīgi, vai caur trešampersonām privāta uz-
ņēmumā, vai iestādē, ja minētie uzņēmumi vai iestā-
des saņem koncesijas, vai pabalstus no valsts, vai
garantijas, vai pasūtījumus no valsts, vai ja valsts
autonomie uzņēmumi vai iestādes tiek no valsts kre-
ditēti, vai saņem pabalstus no Latvijas bankas.»

Tā tad Ministru kabineta iekartas_ li-
kums nepārprotami pasaka, ka tādā uzņēmuma, kas
saņem valsts summas vai Finanču ministrijas' kre-
ditus, nedrīkst būt persona, kas ieiet valdībā, ne-
drīkst atrasties ne personīgi, ne caur trešam jp-er-
sonām, ne arī kā akcionārs kādā no šiem uzņēmu-
miem. Es jautāju Petrevica kungam un Alberinga
kungam, kāpēc Alberinga kungs kā 'ministris visu
laiku varēja sēdēt Zemnieku bankā, un neviens %o
neredzēja. Zemnieku banka, ka es pagājuša sēde
aizrādīju, ir parādā valstij kolosālas summas. Kur
paliek visas uzrauga iestādes, kur .paliek prokura-
tūra, kura rīkojas ļoti nadzīgi visos citos gadījumos?
Jūs mākat uzlasīt katru lapiņu,kas pamesta sētmale,
ja to sarakstījuši kommūnisti. Bet Albering^ zem-
kopības ministri, kurš pretī likumam sež kāda ban-
kas valdē, jūs neesat redzējuši arī vel_ šodien, jo
jūs rakstāt laikrakstā,ka viņam nav nekādas vainas.

Kas tad nu paliek Uniona bankā, kas paliek
«Latā»? Man jāsaka, ka paliek atkal tie paši kungi.
Mēs dabūjamatkal Augustu Kalniņu, Briedi,_Sodumu.
Galvenos akcionāros sabiedrība «Lats» mes saska-
tām atkal Klīvi, Ulmani, Alberingu, Briedu Augustu
Kalniņu; visi tie atkal nak pec kārtas. Ja jus prasāt,
kas ir Uniona bankas galvenie akcionāri, tad atkal nak
šie paši kungi visi no vietas, tie kungi, kuriem ir
visa noteikšana, kas sež pie valdības grožiem, kas
sēž valdības krēslos. Bet finanču ministra kungs
nāk un nevainīgi pasaka, ka privāto iniciatīvu ne-
varot traucēt, tikai ar visu bardzību vajagot to uz-
raudzīt. Patiesībā šādas uzraudzības_ nemaz nav!
Blēņas ir ' viss tas, ko mums te nak un stāsta!
(Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Jus esat šeit Saeima
vairākumā, un šis vairākums, labais _ sparns, skatās
uz šīm lietām caur pirkstiem Tapec šādas lietas var
notikt un var tagad iet talak, nemaz neprasot pec
sekām.

Un man jāsaka, ka Alberinga kungs nav vienī-
gais, kas sēž pretī likumam bankās un citās iestādes.
Šodienmēs vēl nezinām' šīs lietas visos sīkumos, bet
es varu teikt, ka arī tautas labklājības ministris Ru-
buļa kungs pretī likumam ir kādā bankā, kas bauda
-kolosālus Latvijas bankas kreditus. Bet to neviens
neredz, arī ministru prezidents to nezina, un
vēl llīdz šai dienai viņš nav atsaukts no amata. Šis
cilvēks gan prot atrast visādus veidus, kā putināt
laukā slimo kases, bet Ministru kabineta iekārtas li-
kumu viņš5 neredz. Slimo kasēs jūs saredzat _katru
grasi un cenšaties to atvilkt:, bet savās, bankas jus
nekā neredzat. Tur nav nevienam acu, kas redzētu
ari to, ko dara Rubuļa kungs. To naudu, kasi pie-
nākas strādniekiem nelaimes gadījumos, atlīdzības
samaksai nelaimes gadījumos-, atļauj noguldīt tanī
pašā nedrošā Uniona bankā. Kāpēc? Tāpēc, ka
blakus Rubulim pirmā apdrošināšanas biedrībā sež
tie paši zemnieku savienības kungi. Tur ir Briedis,
tur Augusts Kalniņš, laikam arī Alberings un visi
citi. Visa tā pati kompānija sēž atkal šinī iestāde
priekšā. Protama lieta, ka šādos apstākļos jus ne-
ti.ksi.t pie kādas veselīgas kreditu sistēmas, vaikaut
kādas tīrīšanas. Tas, kungi, nav iespējams. Jūs to
nevarat panākt. Izmetiet vienu laukā — tā ka ta
visi citi paliek turpat.

Tālāk nav tikai tas apstāklis, vien, kas nodro-
šina šiem kungiem neaprobežotu rīcības brīvību.
Tiekungi nav bijuši dumji: viņi ir nodrošinājuši tā-
lākus ceļus, lai nebūtu neviena, kas tiem varētu ķer-
ties klāt. Šinīs iestādēs ir ievilkti deputāti, tur ir,
pretēji likumam, ari ministri. Bet ar to it kā vēl ne-
pietiek. Paliek taču vēl citas iestādes, kas varētu
nākt no prokuratūras un tiesas puses un ķerties klāt

Te nu, kungi, nāk mūsu tiesa, tā nevainojama
tiesa, no kuras jūs tā drebat un trīcat, un kuru Jūs,
PaUļuka kungs, no šīs vietas tā slavējāt kā nevaino-
jamu tiesu. Būtu jau labi, ja tas tā būtu, bet mums
ir citi materiāli un citas atziņas par šo tiesu. Pie
tā; es tagad nepakavēšos, es te tikai gribu rādīt, ka
tiesai ir sakari ar šo banku. Lai tie augstie kungi,
piemēram senatori, nevarētu kādreiz banku noķert
šinīs lietās, ir gādāts par to, lai arī kāds senators sē-
dētu šaibankā. Tā mums te ir darīšana ar senatoru
Gobiņu, kurš arī ir Uniona bankas padomes 'Priekš-
sēdētājs. Ja nu būtu kas samisējies, un ja kāds
mazāks bankas vīriņš, treknu kumosu rīdams, būtu
aizrijies, tad tūliņ būtu dakteris klāt, kas paknibinātu,
lai tiek vaļā.

Te aizrādīja, ka senators nebūs klāt tad, kad
lietu iztiesās. Bet vai tad tam ir kāda nozīme?
Vai mēs nezinām, kā šīs lietas tiek nokārtotas?' Ne
tiesas sēdē lēmums tiks pieņemts, bet tas būs noti-
cis sen jau iepriekš; jau iepriekš būs bijusi kāda sēde,
kur neviens nebūs liedzis ne senatoram Gobiņam,
ne arī kādam citam būt klāt un to spricīti piespiest,
lai vieglāk tecētu un lai vieglāk lieta ietu cauri.

Tā jūs, kungi, redzat, ka viss aparāts, no paša
pamata sākot, cauri bankām, valdēm,, padomēm, re-
vīzijas kommisijam, cauri Latvijas bankai un Fi-
nanču ministrijai līdz pašai valdībai ir viss sapīts
vienā kamolā, jo visur priekšā sēž vienas un tās pa-
šaspersonas, gādā par visu un dara visu, kas va-
jadzīgs. Saprotama lieta, šādā stāvoklī, šādos ap-
stākļos nav brīnums, ka mēs nonākam pie_ tās kor-
rupcijas sistēmas, kas pie nmrns ir speķa un par
kuru mēs dzirdējām to «naivo» atbildi, ko mums
šeit deva finanču ministris Petrevica kungs. Es
tiešām šaubos, vai finanču ministris Petrevica
kungs var būt tik naīvs, ka pie šā tīkla viņš neko
nevar saprast, ka viņšneredz, kas tur notiek, kur
viņam ir viss aparāts rokā, 'kur viņam ir revidenti
un kur viņšpar visu ko var painteresēties. Kapec
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revīzija .izdarīta tikai pēdējā laikā, kad jau pagā-
juša_ gadā Finanču ministrijai kļuva zināms, ka šī
iestāde ir šaubīga? Kāpēc nav izdarīta revīzija
šinīs iestādēs, kur tās brīnišķīgās dietas nāk priekšā,
bet kāpēc ir izdarītas revīzijas gan citur. Piemē-
ram revīzija ir izdarīta Rīgas diskonta bankā, kur
nekad nekā šaubīga nav bijis; revīzija ir izdarīta
Biržas bankā, par kuru nekad un nekur nevienam
nav bijis šaubu; ,bet nav revidēta Uniona 'banka,
kam nav laika bijis. Ir saprotama lieta, kāpēc tā
nav revidēta: tur jūs nevarējāt tikt klāt! Tāpēc
tas revīzija nolikta pašā pēdējā galā: ja kādreiz
bus laiks, tad iesim to revidēt. Parastos apstākļos
jūstur nedrīkstat iet klāt, tāpēc ka tur priekš-
gala iespaidīgi kungi.

Klīves kungs, kas no šis katedras gan ziņoja
un teica, ka sen jau neesot Uniona bankā un visas
lietas tur esot likvidējis, nav ziņojis Saeimai patie-
sību. Mums ir neapšaubāmas ziņas, ka Klīves kungs
kārtīgi katru nedēļu, vai pat katru dienu sēž Uni-
ona_ banka. Prasīsim, kāda interese viņam tur
sedet. Vai viņš tur sēž tāpēc, ka viņam nav kur
laiku likt? (J Višņa no vietas: «Nauda patīkami
smaržo.») Klīves kungam ir visciešākie sakari ar
savu frakciju, ar _ savas frakcijas biedriem, kas šīs
iestādes vada. Tāpēc viņam ir jābrauc to instruēt.

Lai tie nepaliktu bez Latvijas bankas līdzek-
ļiem tad,par. to gadā.valdība, Klīves kungs un koalī-
cija, kas sež _Laivijas bankas padomē. Latvijas
bankas padome koalīcijai ir liels- balsu vairākums,
un tur viņa katru reizi balso par šiem kredītiem,
kas vajadzīgi Uniona bankai un «Latam». Tā tad
arī Latvijas, banka ir nobruņota. Tālāk es vēl
teikšu,_ka arī cienījamais Pauļuka kungs vienā un
tai paša laika ir Latvijas bankas juriskonsults un arī
Uniona bankas valdes loceklis. Tas viss ir tā sa-

pīts, ka, ja kur gadās, kāds imisēklltis, ja kur kas
ķeras, tad vajadzības gadījumā ir tūlīt «eļļas pude-
līte», ko iesmērēt ritenīšus, lai tie neķeras. Es,
kungi, gribu prasīt, vai ir kāda iestāde, kur šīm ap-
rindām nav savu pārstāvju; vai tā ir diskonta ko-
miteja, vaļ kas cits — visur ir gādāts par to, lai
tur butu . vajadzīgā «smēre», lai lietas varētu viegli
iet cauri. 'Es jaunegribu teikt, ka nebūtu atsevišķas
lietas, kas, varbūt, neaizķertos, bet visa tā uzbūve
it tāda — ar dziļi pārdomātu plānu viss ir tā noor-
ganizets, lai lieta ietu tā, kā vajaga iet.

Un nu, kungi,, pec visa tā tīkla, ko es jums at-
tēloju, mēs redzam tai lapa, ko sauc par «Brīvo
Zemi», vienu rakstu ar virsrakstu «Sociālisti pavēl».
Tur, starp citu, lasām: «Lai gan sociālisti nevar
u _z r a d 11 n e v i e n a f a ik ta, ka tagadējā valdība
butu ' veicinajusļ vai slēpusi korrupciju, tomēr viņu
iedomas vislielaka_ korrupcija jau ir tā, kad valda
pilsoņi, nevis sociālisti.» —

Es gribu jautāt_: vai vajaga vēl lielāku bezkau-
nību, ka rakstīt šādus vārdus lielas partijas laik-
raksta, kas atbild_ par visam tām nebūšanām, kas
ir dienas kārtība,. I — Tālāk! Ar ko '«Brifvā
Zeme» baida valdības koalīciju? Viņa saka tā:«Visa Latvija piebļauta pilna par pilsoņu «korrup-
eijaim». Ja zem šīs demagoģijas plūdiem kristu val-
dība, tad sociālisti tiešam panāktu lielu uzvaru,.
— viņi tad nepārstātu klaigāt, ka pilsoņi bij tā
sapinušies «korrupcija», ka paši nokaunējās un no
valdības atkāpās.» (Nik. Kalniņš no vietas: «Tā-
pēc nenokaunai ties un turieties!») šis starpsau-
ciens nav mērķēts ne uz vienu citu, kā uz Jums,
Breikša kungs, no vienas puses, un Trasuna kungu
no otras puses un, varbūt,pa daļai ari uz Bļodnieka
kungu un viņa frakciju. Ka nu jūs pieļausit, ka val-
dība krīt; tad jau nāks gaisma patiesība! Tāpēc ar
visiem līdzekļiem' jāstutē korrupcija — tikai tāpēc,

ka_ ta ir ipjlsoņu lieta. Ja sociālistu vārdu piekar
klāt, tad Jūs vairs nedrīkstat stāvēt uz vietas, tad
jums ir jāskrien.

«Brīvā Zeme» nobeidz šo ievada rakstu šādi:
«Mes neticam,, ka pilsoņi nobaidīsies no sociālistu
demagoģijas un kategoriskām pavēlēm atdot val-
dību sociālistiem, (ļ/. Rubma starpsauciens.) Ru-
buiļa kungs, es domāju, ka Jums nav ko bīties, jo
Jus jau esat līdz ausīm iekšā. (Jautrība.) Tāpēc
Jums nav ko skriet.

Svarīgs ir 'tas apgaismojums, ko dod ministru
prezidents Celmiņa kungs šīs dienas intervijā
«Brīva Zeme». Viņš apstājas pie sekojošiem fak-
tiem, pie_ kuriem arī man jāapstājas, un saka tā:
«Uz jautajumu_ par frakciju stāvokli uzticības jau-
tājuma nacionālais bloks un vācu frakcija paskai-
droja, ka balsos par uzticību, bet Breikšs progre-
sīvā bloka vārdā paskaidroja, ka balsošanu par uz-
ticību stāda atkarībā no tā, vai zemkopības mini-
stris AJberingslīdz šīs sēdes sākumam būs iesnie-
dzis atlūgumos, vai nē.» Kā mēs tagad zinām, Al-
berings atlūgumos ir iesniedzis. Tā tad, Breikša
kungs, Jus balsosit par uzticību. Vai Jūs nevarētu
pieklapēt Juraševska kungam pie pleca un papra-
sīt, ka stāv ar šīm lietām, jo Jūs, liekas, nezināt?
Es domāju, ka Juraševska kungs, ja ne citādi, tad,
varbūt, pie auss Jums būtu pateicis., ka nevar bal-
sot. (Starpsauciens: «To viņš nesaka!») Viņš ne-
saka? _Nu, ja viņš nesaka, tad tas nebūt nav laba
zīme demokrātiskam centram. Bet es gribu ticēt,
ka viņš teiks. (Starpsauciens: «Vismaz šodien ne-
teiks!»)

Liekas, Juraševska kungam pēdējās dienās ir
bijusi iespēja pārliecināties, ka korrupcijas tikls ir
ta sapīts, ka viens Alberings, kas tagad izraudzīts
par upuri, lietu neglābs un nevar glābt, jo visi citi
vainīgie paliek. Tur ir vesela rinda citu, kas tāpat
sapinušies, tur ir vesela sistēma. Partija, kas pat-
laban stāv valdības priekšgalā, zemnieku savienība,
nav ta, kas šinīs apstākļos varētu atrasties val-
dības priekšgala. Es gribētu teikt, ka zemnieku
savienība ar Celmiņa kungu priekšgalā, kam gan,
liekas, nav nekādas veikalnieciskas saistības, nevar
stāvokli labot. Padomājiet, kādā stāvoklī Jūs esat
nostādījušivaldību, parlamentu un visu valsti! Jums,
Celmiņa kungs

^
pirmām vajadzētu kāpt katedrī un

pateikt, ka atkāpjaties, lai dotu iespēju lietas objek-
tīvi izmeklēt. Kungi, _mes taču arī neesam bērni
un zinām, ka ari prokurori, tiesnešiun senatori ska-
tās uz šo lietu tikai ar vienu aci, un tas viss ir tikai
tapec, ka Jums ir noteikšana, ka Jūs stāvat pie val-
dības stūres. Sakait, kungi, kā var prokurors, kas
arī ir valsts ierēdnis, ķerties klāt kādam deputāta
kungam,_kas, sed zemnieku savienībā, zinādams, ka
viņa tuvākie draugi un biedri sēž valdībā! Arī pro-
kurors un izmeklēšanas tiesnesis saprot, ka ja viņš
ķersies pie lietas enerģiskāk, tad tam parādīs dur-
vis. Kungi, ta ir iespaidošana uz visas līnijas. Ja
jus gribētu but objektīvi, tadmums nevajadzētu nākt
ar interpellāciju, lai gāztu valdību, bet jumspašiem
vajadzētu nākt un pateikt: «Mēs atkāpjamies, mēs
demisionējam, lai dotu iespēju visas lietas objek-
tīvi izmeklēt.» — Bet to jūs nedarāt un nedomā-
jat darīt.

Vēl pāris vārdu par citām frakcijām.
Latgales kristīgiem un demokrātiskiem zem-

niekiem ir jocīga taktikaKo viņi ir darījuši Mi-
nistru kabineta apsp_riedes? Pēc ministru prezi-
denta informācijas, pec Breikša paziņojuma «Latga-
les kristīgie un 'demokrātiskie zemnieki paskaidroja,
ka viņi nevarot dot savu atbildi, bet to paziņošot
šodien pīkst. 12. Viņi ceļ iebildumus pret progre-
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sīvā bloka rīcību, jo -neatrod, ka būtu kāds pamats
prasīt ministra Alberinga aiziešanu. Tam nav ne-
kāda atbildība par atvieglojumu piešķiršanu Zem-
nieku bankai, bet tas ir visas valdības vienprā-
tīgs lēmums. Tāpēc viņi atzīst progresīvā bloka
prasības par nemotivētām». Es piekristu šī
jautājuma principiālai daļai, ka patiešām šis jautā-
jums nebija Alberinga jautājums vien, jo Alberin-
gam vajadzēja atkāpties no valdes locekļa amata
nevis šodien, bet. jau tad, kad viņš pārņēma Zem-
kopības ministriju, jo Alberinga kungs jau tad bija
Zemnieku bankas valde. Tiem, kuri balsoja par
uzticību Alberinga kungam, vajadzētu but konsek-
ventiem un ievērot 'likumību no viena gala līdz
otram. Tāpēc pareizā izeja būtu tāda, ka šodien
jāiet visai valdībai. Gaidīsim', ko darīs Latgales kri-
stīgie un demokrātiskie zemnieki; vai viņi paliks
konsekventi un nobalsos par neuzticību valdībai, jeb
vai viņi bez Rulbuļa būs iespiedušies kādas durvis
un paliks stāvot.

Dīvainā kārtā Biodnieka frakcijas nekad nav
klāt. (Sauciens no vietas: «Izbraukusi uz laukiem!»)
Viņa laikam nodarbojas pa_ šo laiku ar karoga iesvē-
tīšanu, jo atkal nebija klāt Bļodnieka grupas pār-
stāvju; bet šī grupa — saka ministru prezidents —
«jau agrāk ir izteikusi domas, ka neradīs_ valdībai grū-
tības». (Sauciens no vietas: «(Maksāšanas grūtī-
bas i») _ «un balsos pārvaldību.» Kas tad Bļod-
niekam un viņa grupai, kas Mīlberga kungam par
to, ka jaunsaimniekiem ir grūtības! Iesitis karoga
kātā piecas naglas, nodos 'to jaunsaimniekiem un
pateiks, ka nu var staigāt veseli, vai tad vairakko
vajaga. (Aplausi.) Kad valsts kase tiek putināta,
kad miljoni un simtiem miljonu iet zuduma, tad vi-
ņu nav klāt, tad nav laika par to padomāt, jo šie
kungi iztrūkst. Bet tie jau iepriekš pasaka, ka bal-
sos par uzticību valdībai. Taisni Bļodnieka kungam
un viņa frakcijai vajadzēja iedomāties tagadējo
stāvokli, ka nedrīkt balsot par uzticību valdībai.
Viņiem pirms šīs interpeiUacijas jau vajadzēja nākt
un pateikt ministru prezidentam: «Ludzu, prezi-
denta kungs, Jums jāiet, lai nak cita persona Jūsu
vietā, lai nāk valdība no citam aprindām, ka_s_ vi-
sas šīs lietas varētu izmeklēt un vadīt valsti talak.»

Un nu beidzot nāk pats tas komiskākais, nāk
pati zemnieku savienība. Un zemnieku savienības
ieskatus deklarē neviens cits, ka tas pats Alberinga
kungs. «Zemnieku savienības stāvokli deklarē Al-
beringa kungs. Zemnieku savienība neprasa kāda
ministra atkāpšanos.» — Lai Dievs pasarg', kam
ministriem vajaga atkāpties! (Smiekli.) Viņiem butu
prasība, lai vēl kāds nāktu klāt, kas to lietu stutē-
tu un nevis lai ietu prom! (Aplausi.) — «Bet ta ka

. valdībai pārmet, it kā — kungi, ievērojiet, «it ka
— viņas sastāvā atrodas ministris, kura vārds ag-
rāk saistīts ar «Lata» lietu, tad valdības stā-
vokļa atvieglināšanas laba Albe-
rings personīgi atrod par vajadzī-
gu atlūgties no amata. Par savu nodomu
viņš ziņojis zemnieku savienības frakcijai un doma,
ka zemnieku savienības frakcija neradīs tam šķēr-
šļus — (smiekli)—, jo zemnieku savienības frakcija
deklarē, ka grib uzturēt koalīciju, un viena persona
nevar būt par iemeslu koalīcijas laušanai.» — Skai-
dra lieta, ka viena persona nevar but par koalīcijas
laušanas iemeslu, ja desmit vai 20 personas vai pat
100personas var palikt klāt pie šīs silītes un baroties
tālāk. Kāpēc? Labāk vienam aiziet — gan jau tā-
lāk paglābs arī visus pārējos.

Redziet, kungi, griežoties pie tām aprindām, ku-
ras vai nu patiesībā saimnieciskā politika atrodas
ārpus šī tīkla, par kuru es te runāju, vai kuru sa-

kari nav tik tālu aizgājuši, tačubūtu jāsagaida, ka vi-
ņi būs tie, kas šodien pateiks, ka ta talak iet nevar.
Lai arī finanču ministris uzskaitīja šodien procentu
atvieglojumus, kādi doti .lauksaimniekiem, es gri-
bētu teikt, ka tas nav valdības nopelns vien, bet arī
citas iestādes pie tā strādājušas. Pie šī zemniecības
atvieglošanas jautājuma ir saktsstradat jau labi sen
pirms šīs valdības. Par šo jautājumuir spriests arī
šeit Saeimā un viņas kommisijas. Daudz priekšli-
kumu un ierosinājumu ir nākuši taisni no šejienes.

Lai nu stāvoklis būtu kāds būdams, mums jā-
atzīst, ka saimnieciskās' grūtības Latvijā vispārīgi
ir ļoti lielas. Šīs saimnieciskas grūtības vispirma
kārtā sajūt strādnieku šķira, mazturīgie iedzīvotā-
tāji, kurus reprezentē šinī nama sociāldemokrāti.
(Sauciens no vietas: «Jiankus_arī!») Tapec šī poli-
tika un šis likstas vispirma kārta skar šos nelaimī-
gos strādniekus, jo tie paliek bez darba, un tas
atsaucas ari uz viņu algām. Vel šodien, piemēram,
man bija jārunā budžeta kommisijā, ka dzelzceļš,
kurš nodarbina patiešam lielu Skaitu strādnieku,
kaut kādu formālu iemeslu deļ, kur līdzekļi budže-
*ā ir, atlaiž no darba 2000 strādnieku pa visam
/Latvijas dzelzceļu līnijām kopa. Šie strādnieki ir
nonākuši pavisam neapskaužama stavoklī._ Tur ne-
var atrast līdzekļus un laiku, un šo jautājumu ne-
var nokārtot. Bet ja sastrēgumi rodas kāda atse-
višķā privātā bankā vai uzņēmuma, -tad, ka es jau
teicu, tiek laisti darba visi aparāti, kas ir pie rokas,
tiek laistas darbā «eļļas pudelītes», kas iesprice un
iesmērē, tā ka viss aparāts strada, un valsts nauda
tik iet laukā un lauka.

Tāds stāvoklis, man liekas, nevarētu būt pieņe-
mams centra grupām, arī Bļodnieka grupai,Ja viņš
savus jaunsaimniekus gribētu sargāt, arī demokrā-
tiskajam centram, ari Latgales progresistiem. Un
ja jūs šodien balsosit par uzticību šai valdībai, tad
jūs iepīsit arī sevi šinīskorrupcijas tīklos, un jums
nebūs iespējas teikt, ka jūs esat cīnījušies pret šo
korrupciju. Jūs nevarat teikt arī, ka nevar balsot
pret šo valdību, ka tad nāks sociāldemokrātu val-
dība, un tā izputinās visu valsti. Sociāldemokrāti
ir bijuši jau valdībā, un arī tagad viņi var but val-
dībā, un katrs atcerēsies, ka sociāldemokrātu val-
dība nostājās objektīvi sava rīcībā visa valstī. So-
ciāldemokrātu valdības laika bija tīra. un godīga
uzstāšanās arī pret jūsuuzņēmumiem; jūsupašu lauk-
saimnieku aprindas ir atzinušas, ka sociāldemokrātu
rīcība bijusi godīga. Bet ja juskreiso valdību nevē-
laties, tad jums ir iespējams radīt ari citu valdību,
bet tādu, kuras galvenie noteicēji ir brīvi no tiem
tīkliem, kuros ir sapinusies 'lielāka daļa mušu laba
spārna grupu.

Protams, kungi, šinī stāvokli kā ļauns izsmiekls
ir tas, ko mēs lasām zemnieku savienības laikraksta
«Brīvās Zemes» 20. februāra numura ar milzīgiem
burtiem pašā pirmā vietā: «Dievs sarga mušu tē-
vu zemi, ka viņa ziedoša un stipra top.» Tiemkun-
giem, kas rakstīja šos vārdus šinīs apstākļos, va-
jadzēja saprast, ka viņi visļaunākā kārta ņirgājas
par šo tēvu zemi. Ja var rakstīt «Dievs sarga mu-
šu tēvu zemi», ja patiešam butu vieta to teikt, tad
ir jāsaka tālāk, lai Dievs sarga šo tēvu zemi no
tiem kungiem, kas šos vārdus šeit ir rakstījuši, kas
atrodas zemnieku savienības galvena valdē,kas sež
šīs? lapas paēnā. (Rada 'laikrakstu.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Finanču ministris.jattaildot uz Sa-
eimas pieņemto interpellāciju, piegāja šī jautājuma
noskaidrošanai plašāka masštābā, uzstādot veselu

i
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rindu tēžu saimnieciskās polītikas pamatprincipiem
un_ finanču polītikas uzdevumiem. Es uz ātru roku
mēģināju šīs tēzes atzīmēt. Tanīs izpaužas zināms
konstatējums par Latvijas saimniecisko un finanču
stāvokli no vienas puses un zināmi uzmetumi prog-
rammai no otras puses. Saņemot kopā šīs tēzes —
kā par stāvokļa konstatējumu, tā par programma-
tiskiem uzdevumiem — šis sešas tēzes finanču mi-
nistra mutē skan sekojošā veidā.

Pirmkārt mēs esam sākuši ar maziem līdzek-
ļiem, _ otrkārt — mums vajadzīgs ārējais kredits,
treškārt —mums ir Iielas_ vajadzības, ceturtkārt —
mums ir jāsekmē privātā iniciatīva, piektkārt —
mums nav bagātnieku, un scstkārt — Finanču mini-
strija un valdība nevar iedzīvoties uz pilsoņu rēķi-
na. Es uzmanīgi un ar lielu cienību noklausījos fi-
nanču ministra ziņojumu par mūsu finanču polītikas
visparejam_ izredzēm un mūsu tautsaimnieciskā stā-
vokļa novērtējumu. Ārpus šīm sešām tēzēm citu
principu nedzirdēju, jo tādu nebija. Tagad no šīs
deklaracija_s pāriesim pretstatā un patiešām mēģinā-
sim analizēt Latvijas saimniecisko dzīvi un atsegt
mušu tagadējās valdības praktisko polītiku, kā vi-
ņa šinīs sešas tēzēs ir uztvērusi Latvijas tautsaim-
niecisko stāvokli un kā viņa ir realizējusi šo tēžu
prograimimatisko daļu.

Mēs esam sākuši ar maz līdzekļiem. Pareizi!
Latvijas tauta un Latvijas valsts pēc pasaules kara,
pec revolūcijas un pilsoņu kara notikumiem ir sā-
kusi ar maz līdzekļiem. Latvijas tautai un Latvijas
valstij nebija gandrīz itin nekādu līdzekļu. Ar lielu
darba mīlestību, ar_ lielu darba pūļu pie-
likšanu latviešu strādnieku šķira un latviešu
zemnieku šķira pagājušos 10 gados, ziedo-
jot ārkārtīgi daudz no savas veselības ir devusi
pa šiem 10 gadiem Latvijas valstij tomēr diezgan
lielu uzplaukumu, ja salīdzinām tos mazos līdzekļus,
to tukšumu, kas Latvijas valstij bija pēc pasaules
kara. Mes redzam, ka ar latviešu strādnieku pūlēm
ir atjaunota mušu rūpniecība, kas sniedzas pāri pu-
sei no pirmskara apmēra strādnieku skaita ziņā un
tuvojas % vērtību apgrozības ziņā; zemkopība at-
jaunota tādos apmēros, ka daudzas nozares pār-
sniedz priekškara apmērus._ Mēs redzam, ka zirgu
skaits — neskatoties uz agrāro reformu un lielo mui-
žu sadalīšanu, vai, drīzāk, pateicoties agrārai re-
formai un lielo muižu sadalīšanai — ir pieaudzis,
lai gan to apšauba, galvu kratīdams, viens no biju-
šiem un tagadējiem vācu reakcionāriem, godātais

, Pusula kungs. Mes redzam, ka sviesta ražošana ir
lielāka neka pirms kara, liellopu skaits lielāks nekā
pirms kara. Mes redzam, ka rūpniecība un zemko-
pība ir atjaunojušās, neskatoties uz mūsu zemes
mazajiem .līdzekļiem, ar kuriem mēs esam sākuši un
ar lielu darbu un pulem veikuši.

Bet, kungi, apskatīsim, kāda ir šim 10 gadu dar-
bam un ražošanai pretim stādāmā ieraušana un to
kungu putināšana, kas domājas esam latviešu saim-
nieku šķiras, latviešu zemnieku šķiras vadītāji. Ari
šie.kuņgi pec pasaules kara par sevi varēja teikt:
mums ir maiz līdzekļu. Bet šo 10 gadu laikā viņi

. gribēja par katru cenu kļūt pie lieliem personīgiem

. līdzekļiem. Kādi ir tie veidi, ar kuru palīdzību: vi-
ņi_ šos līdzekļus ir gribējuši uzkrāt savām personī-
gam vajadzībām, savai' personīgai labklājībai? Uz
Latvijas valsts, uz Latvijas zemnieku rēķina! Kun-
gi, man liekas, ka man šodien nebūs jāatkārto ģene-
rāla aina par Latvijas valsts 10 pastāvēšanas ga-
diem, kur latviešu, es neteikšu — visa mantīgā pil-

.. ' s-oņu šķira,- bet šīs šķiras politiskais zieds un pār-
stāvji ir ierauti grandioza _sti.la korrupcija, spekulā-
cija un valsts -izmantošanā, lai, no šīs finanču mi-

nistra tēzes izejot: «mies» esam sākuši ar maz lī-
dzekļiem — kļūtu pie lieliem, 'līdzekļiem.

īsumā atgādināšu šo korrupcijas vēsturi.
Vispirms Apgādības ministrijas afēra, pēc kuras

uz tiesas sola nonāca zemnieku savienības atbildī-
gie darbinieki, kā piemēram Bruimers un citi. At-
minēsimies «International Corporation» lietu, kurā,
bez šaubām, bija noziedzīgs nodarījums, bet kas līdz
šai dienai vēl nav pilnīgi atklāts tiesā; vēl līdz šai
dienai visi vainīgie nav nosēdināti uz tiesas sola,
lai dotu paskaidrojumus tie, kas izputinājuši
120.000.000 rubļu valsts naudas. Vēl līdz šai dienai
tiesa nav konstatējusi, kur palikusi šī summa. Tā-
lāk mums jāatgādina visas finanču operācijas, kas
līdz 1926. gadam bija atradušas savu vadītāju, savu
rīkotāju Finanču ministrijas departament i direktora
Kārkl.ua kunga personā. Mēs zinām visu to bak ?
chanāliju ar valsts kreditu izsniegšanu, zinām valsts
garantijas šaubīgām personām un uzņēmējiem, kuru
izsniegšanas priekšgalā bija Kārkliņa kungs, tādā
kārtā nodarīdams Latvijas valstij milzīgus zaudē-
jumus. Mums jāatgādina Lauksaimnieku centrālā
krāj-aizdevu sabiedrība ar viņas noziedzīgajiem pa-
ņēmieniem, kur daļu no saimniekotājiem jau 1926.
gadā nodeva tiesas izmeklēšanai un prokuratūrai.
Pagājuši jau gandrīz 4 gadi, bet mūsu tiesu iestādes
vel līdz šai dienai nav atradušas par vajadzīgu lietu
izmeklēt un noskaidrot, novest to līdz galam. Mums
ir zināma vesela rinda — desmitīm līdzīgu parādī-
bu

^
kā piemēram «Latvijas Transits», kura priekš-

gala atradās pilsonības politiskais zieds, kas Latvi-
jas valstij, zemniekiem un vispār visiem iedzīvotā-
jiem sagādāja simtiem miljonu zaudējumu. Mums
jāpiemin vēl «Linu Centrāle» un akciju sabiedrība
«Lini», kas arī sagādāja lielus zaudējumus tādā pašā
veida. Mums nav jāatgādina «Lombardbanka», un
«Zelta Lats», kas visneķītrākā, veidā nodarīja iedzī-
votajiem, galvenā kārtā mazajiem noguldītājiem,
lielus zaudējumus. Jau līdz Uniona bankas, līdz
«Lata» kraeham un tiem zaudējumiem, ko šīs orga-
nizācijas sagādā tagad Latvijas valstij, zemturiem
un iedzīvotajiem, zaudējumi, ko korrupcijas veikal-
nieki nodarījuši Latvijas republikai, sniedzas pie 80
miljoniem latu. Mēs redzam, ka šī korrupcijas sis-
stema ir viens veids, kā pildīt to programmu, ko uz-
stādīja finanču ministra kungs. Mēs esam ar maz
līdzekļiem, un otrkārt — mums nav bagātnieku.

Pareizi: mums pēc kara nebija bagātnieku, jo
pasaules karš ar valūtas sabrukumu bija izputinājis
agrākās vērtības; karš bija tās izputinājis ar rūp-
niecības uzņēmumu evakuāciju un vispār ar kara
postu. Mūsu rūpniecība un mūsu bankas ir pa daļai
atjaunotas ar arējā kredīta palīdzību, pa daļai ar Fi-
nanču ministrijas polītiku un treškārt, ar pašu ra-
žojošo šķiru darbu. Mums nebija bagātnieku Latvi-
jas valsts sākumā, bet sekmēt bagātnieku rašanos,
pēc finanču ministra kunga atzinuma, esot tagadē-
jās valdības programmā. Jo tāpēc, ka mums nav
bagātnieku, mums neesot arī plašas rūpniecības,
mums neesot ari plašu uzņēmumu. To finanču mi-
nistra kungs savā laikā attīstīja vēl plašāk nekā šo-
dien no šīs katedras. Latvijas republikas sākumā
mums bagātnieku nebija daudz, bet tagad, pēc La-
tvijas republikas 10 gadu pastāvēšanas, mums ir
daudz ta saukto «jaunbagātnieku». Bet es gribētu
ari sacīt, ka pec 10 gadu pastāvēšanas Latvijas
valsts aparāts un Latvijas tautas līdzekļi ir sistemā-
tiski izmantoti, lai mākslīgā kārtā izaudzinātu šos
«jaunbagātniekus». Un šo «jaunbagātnieku» audzi-
nāšana— par godu zemniku savienībai — viņa iet
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priekšgala. Viņas deputāti savā vairumā ir mēģinā-
juši ar Latvijas valsts līdzekļu palīdzību kļūt par
jaunbagatniekiem uz valsts un zemnieku rēķina.

Bastjāņa kungs, mans frakcijas biedrs, jau tu-
vāk attēloja tos veidus un paņēmienus, ar kuriem
šī zemnieku savienības frakcija savā lielā vairumā
ir mēģinājusi kļūt par šiem jaunbagātniekiem. Viņš
pakavējas tikai pie šīs sistēmas vienas puses; atļau-
jiet man pakavēties pie šīs sistēmas kriminālās da-
bas.

Mēs zinām, ka līdzekļu iegūšanai no valsts ban-
kas, noJFinanču ministrijas ir lietota vesela politi-
ska sistēma, kas sākas Latvijas bankas padomē un
noslēdzas zemnieku savienības politiķu veikalos.
Bet šī darbība ļoti bieži saduras ar kriminālliku-
miem. Mes tagad zinām, ka Uniona bankas darbī-
ba ir konstatēta vesela rinda kriminālnoziegumu.
Mes zinām, ka tie ir kriminālnoziegumi, sākot no
lielpilsētas slīpētiem kriminālnoziegumiem un bei-
dzot ar mazpilsētas visrupjākiem kriminālnoziegu-
miem._ Mes zinām, ka ir laisti apgrozībā nesegti
čeki vērtībā tuvu pie 100.000 dollaru, kas ir krimi-
nālnoziegums un par ko mūsu likumi paredz pārmā-
cības namu. Mēs zinām, ka Latvijas bankā ir dubul-
tigi ieķīlātas mantas, un Uniona banka ir attīstījusi
šīs operācijas kā veselu financiālo sistēmu. Mēs
zinām vel_ vairāk. Mežrūpnieki koku cirsmas, kuras
atrodas vēl mežā un kuras viņi vēl nav ieguvuši ga-
līgā īpašumā, ieķīlā tās Uniona bankā, kas tās
savukārt atkal pārķīlā Latvijas bankā un saņem
valsts naudu, lai arto dotu iespējU attiecīgiem kok-
rūpniekiem izlīdzināties ar Zemkopības ministriju.
Mes redzam veselu rindu citu kriminālas dabas no-
ziegumu, kā piemēram tās mantas bēdzināšanu, kas
ieķīlāta Latvijas bankā. Mēs redzam veselu rindu
visprastākās dabas noziegumu, kas notiek «Lata»
organizācijā, kura ir māsas organizācija Uniona
bankai. Te tiek dedzināti veikali, tiek kriminālā
kārta izdoti draudzības vekseļi, kuriem nav parastā
draudzības vekseļu rakstura, bet kuri līdzinās pil-
nīgi krāpšanai, jo tiek salasīti par 2 un 3 latu atlī-
dzību Jelgava, Rūjienā, Limbažos un varbūt arī ci-
tas vietas.

Kā interesantākais visā šaī lietā nāk vēl klāt
sekojošais. Mēs redzam Uniona bankā par padomes
priekšsēdētāju senatoru Gobiņu. Šīs pašas Uniona
bankas valdē ir arī zemnieku savienības līderis, ad-
vokāts Pauiļuka kungs un Augusts Kalniņš. Bet ar
«Lata» akcijām Uniona bankā piedalās arī Ulmaņa
kungs, Klīves kungs un daži citi zemnieku savienī-
bas līderi. Šī banka 1928. gada beigās pieņem par
direktoru - rīkotāju Aleksandru Kārkliņa kungu —
pec tam, kad Apgabaltiesa Aleksandru Kārkliņa
kungu par noziedzīgiem nodarījumiem Latvijas
valsts līdzekļu putināšanā bija notiesājusi ar vairāk
gadu cietuma sodu, bet nākošā instance — Tiesu
palāta — apellācijas kārtībā bija notiesājusi ar 8 mē-
nešiem cietuma un tikai kasācijas sūdzība bija vēl
iesniegta Senātam. Šo Aleksandru Kārkliņu, kujŠ
par noziedzīgu nodarījumu pret valsts mantu bija
notiesāts ar 8 mēnešiem cietuma, šie zemnieku sa-
vienības kungi ar senatora Gobiņa kunga piekrišanu
ieceļ Uniona bankā par galveno atbildīgo direktoru-
rīkotāju. Cienījamie kungi! Es jums jautāšu, vai
jūs varat uzrādīt visā pasaulē vienu līdzīgu gadīju-
mu, ka par smagiem kriminālrakstura noziegumiem,
par valsts mantas izputināšanu notiesātu personu ie-
ceļ par bankas galveno atbildīgo direktoru-rīkotāju!

Finanču ministra kungs, vai Finanču ministri-
jas banku nodaļai nepiekrīt uzraudzības tiesības par
visām bankām Latvijā? Vai Jums nebija pienā-

kums iejaukties, vērst bankas padomes un valdes
uzmanību uz to, ka šāds noziedznieks nevar atra-
sties bankas priekšgalā? Mēs zinām, deputātu kun-
gi, sodu likumos veselu rindu pantu, kas paredz
sodus par akciju sabiedrību un akciju banku nove-
šanu maksāšanas grūtībās. Visā pasaulē sodu liku-
mi sarga dažādo personu noguldījumus akciju ban-
kas, jo akciju banka nav nekāda siļķu bodīte, bet
liels sabiedrisks uzņēmums, kas dibinās uz sabiedrī-
bas uzticību. Tapec visās pasaules valstīs par ak-
ciju bankas novešanu bankrotā ir paredzēts sodu
likumos sods. Visā pasaulē pastāv Finanču mini-
strijas pienākums sekot un kontrolēt akciju banku
darbību,_ jo, ja šī kontrole nenotiek, tad daudzie
noguldītāji un darījumu darītāji, kuriem ir akciju
banka noguldījumi, var ciest zaudējumus.

Mes varam priecāties, ka strādnieki, tāpat arī
sīkpilsoņi un pat laucinieki ir saoduši, ka šī Uniona
banka smird līdzīgi citiem zemnieku savienības uz-
ņēmumiem, un nekādus noguldījumus tur nav ne-
suši. Mes zinām, ka noguldījumu šai bankā ir maz,
tikpat ka nekādu. Noguldītāji ir saoduši, ka arī ši-
nī banka priekšgala ir zemnieku savienības korrup-
tanti. Tekošos rēķinos mēs redzam summas, ko
nogulda dažādie veikalnieki, kuri ar vienu roku no-gulda tekošā rēķinā, bet ar divām rokām grābj ārā
no šīs bankas naudu. Bet nevis tādu, ko devuši
bankas akcionāri, nevisbankas līdzekļus, jo šādu
akciju kapitālu tur ir ārkārtīgi maz, tikai viens mil-
jons latu, un pie tam lielais vairums no tā ir fiktīvs,
ar draudzības vekseļiem nodrošināts, un fiktīvs arī
tanī nozīme, ka liela daļa akciju guļ nepārdotas
Uniona_ bankas portfelī. _ Tā tad dažādi veikalnieki
ar divām rokam grābj arā no Uniona bankas nevis
akciju bankas līdzekļus, bet ar Uniona bankas vidu-
tajību no Latvijas valsts bankas saņemtos līdzekļus.
Latvijas valsts_ banka ar savu padomes vairākumu
izgādājusi pagājušā gada vasarā šai bankai kreditu,
kas sniedzas tuvu pie 3 miljoniem latu. Šo kredītu
ir izgādājis tas politiskais mudžeklis ar Klīves kun-
gu priekšgala, par kuru te jau runāja Bastjāņa
kungs. Mes redzam, ka šī Uniona banka pašreiz ir
nonākusi pie bankrota, un būs jācieš vienam otram,
kas savus līdzekļus noguldījis uz tekoša rēķina vai
citāda veidā. Lieli zaudējumi būs jāciešarī valstij.
Atbildīgi

^
par to ir ne tikai šie korruptanti, bet atbil-

dīgam jābūt arī finanču ministrim, kurš šo Uniona
banku nav licis revidēt, kaut gan pagājušā rudenī
melnas biržas priekšgalā esošie mākleri zināja, ka
melnā biržā jau apgrozās kaut kādi nesegti Uniona
bankas čeki. Jau pagājušo rudeni Rīgā bija zināms,
ka šī banka ir uz nedrošām kājām.

Tālāk mēs redzam, kad līdzīgas parādības,
kaut gan citādākā veidā, norisinās organizācijā
«Lats». Arī šeit redzam veselu rindu parādību, kas
ir novedušas šo organizāciju maksāšanas grūtībās,
novedušas pie bankrota. Un kaut arī pašreiz par šīs
organizācijas centrālo valdi pagaidām nav atklāti
līdzīgi noziedzīgi nodarījumi, kādi jau atklāti par
Lniona bankas valdes atbildīgiem darbiniekiem, tad
tomēr arī šīs organizācijas nodaļās jau redzam kri-
minālas dabas_ parādības. Un jāsaka, ka galu galā
ari šī organizācija sagādās Latvijas valstij milzīgus
zaudējumus.

Pēc visa tā, kas ir zināms, mēs varam jautāt;
vai Latvijas valdība drīkst spert kādus soļus, lai
glābtu Latvijas Zemnieku banku. Vai pēc visa tā,
kas 10 gadu laikā ir noticis, pēc tiem notikumiem,
kas stāv sakarā ar «Latu» un Uniona banku, kāda
palīdzība no Latvijas valsts puses ar jauniem kredī-
tiem, ar uzraudzības iecelšanu, ar nodrošinājumu
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atbrīvošanu var novest šo banku pie glābiņa? Ne,
tas var novest tikai pie tā, ka tiek izputināti jauni
valsts līdzekļi, iemetot tos korrupcijas rīkle. Tapec
mēs domājam, ka glābšana te ir neiespējama, jo
tas nozīmētu tikai jaunu valsts līdzekļu izputināšanu.

Pakavēsimies pie dažām citām finanču mini-
stra tēzēm. Viņš sacīja, ka dažiem saimnieciskiem
uzņēmumiem esot lielas vajadzības. Bez šaubām,
vajadzības ir lielas, bet var teikt, ka dažiem uzņē-
mumiem ir pārāk liels apetīts iedzīvoties uz Latvi-
jas valsts rēķina. Visas šīs parādības, kopā ņemot,
nav tikai tādas, kas kompromitē latviešu zemnieku
politiskos pārstāvjus. Tās nav tikai parādības, par
kurām var interesēties šī partija savās mājās un
tās vēlētāji nākošās vēlēšanās, bet tās ir parādības,
par kurām jāinteresējas visām partijām un pirmkārt
Latvijas valstij. Cienījamie deputātu kungi! Vai
jūs domājat, ka šīs parādības var sekmēt finanču
ministra tēzi, ka mums ir vajadzīgs ārējais kredits?
Es domāju, ka šīs parādības šo tezinevis sekmē,
bet vistiešākā veidā grauj. Vai šī parādība — lielas
bankas nobankrotēšana, kuras priekšgalā ir no vie-
nas puses senators, no otras puses kriminālnoziedz-
nieks Aleksandrs Kārkliņš un no trešās — Latvijas
zemnieku partijas galvenie politiskie vadoņi, nc-
kompromitēs valsti uz ārieni? Es domāju, ka šī
parādība lielā mērā kompromitēs Latvijas valsti uz
ārieni.

Vācijā, vai Zviedrijā, vai arī citās Vakareiropas
valstīs «Lats» bija pircis preces, mākslīgos mēslus

- un lauksaimniecības mašīnas uz kredīta, bet Uniona
banka par šokredītu bija izdevusi garantijas. Tagad
nu ārzemju firmas ar šādu garantiju ņemšanu vai
arī kredītu piešķiršanu cietīs lielus zaudējumus.
Vai uz priekšu šīs ārzemju firmas piešķirs Latvijai
tik lielus kreditus, kā tas līdz šim bija? Taču nē!
Visur uzmanība būs lielāka. To jutīs visi Latvijas
saimnieciskie uzņēmumi. Tuvākā nākotnē, jau šim
gadā, tuvākā pusgadā Latvijas lauksaimniekiem pir-
miem būs jācieš no šīs nemākulīgās un ļaunprātī-
gās rīcības, jo sadārdzināsies krediti Latvijai, sa-
dārdzināsies kredīti pirkumiem, ko dažādas saim-
nieciskas organizācijas izdarīs ārzemēs.

Ja Latvijas Saeimā, vai nu šodien, vai nākošā
sēdē, kad nonāksim pie nobalsošanas par valdības
atbildi, ja šinīaugstā iestādē radīsies vairākums par
to, ka viss tas, ko finanču ministra kungs te teica,
ir pareizs, un ka viss tas, ko te runāja opozīcijas
runātāji, ir nepareizs, tad, cienītie kungi, mēs pa-
nāksim nevis mūsu apstākļu izveseļošanos, bet gan
mūsu apstākļu sarežģīšanu, mūsu ārējā kredita sa-
šaurināšanu. Sašaurināšanu panāksim tāpēc, ka
Latvijas Saeima būs rādījusi, ka pūžņojošam augo-
nim neliek klāt operācijas nazi, ar ko varētu iz-
skaust, izgriezt šīs nevēlamās parādības. Šī slimī-
ba velkas jau 10 gadu, tā ir koncentrējusies zināmā
augonī.

Es negribu teikt, ka korrupcijas sērga būtu ie-
viesusies visos Latvijas pilsoņos, sākot no sīkiem
amatniekiem un vidus šķirām. Pateicoties lielo hai-
zivju rijībai, vidus šķiras šoskreditus 10 gadu laikā
nav dabūjušas. Maziem uzņēmējiem un tāpat arī
vidējiem nav bijis iespējas dabūt Latvijas bankā
lielākus kreditus. Šie korruptīvie krediti
ir slimība, kas nav izskaidrojama ar mūsu kapitāli-
stisko iekārtu, ar privāto īpašumu attiecībām mūsu
valstī. Šī slimība ir izskaidrojama ar mūsu valsts
īpatnējiem vēsturiskiem apstākļiem pēc kara, kur
atsevišķu personu grupa, atsevišķas nedaudzas per-
sonas, kuras nostājušās tautas priekšgalā kā viņas

interešu sargātājas, patiesību sakot, ir izmantojušas
valsti un savu stāvokli, lai kļūtu personīgi uz Latvi-
jas valsts rēķina bagātas. Lai tas būtu cik savādi
būdams, korrupcijas izskaidrošanā sakrīt abu ga-
lējo Saeimas, spārnu ieskati. Kommūnistu spārns
atzīst, ka tā ir normāla parādība kapitālistiskā val-
stī, un to pašu atzīst arī Klīves kungs un Brieža
kungs, gluži tāpat kā «marksistiskie» runātāji. Un
galu galā tie nāk pie vienāda slēdziena: «ieraut, ie-
raut vairāk uz valsts rēķina — tā ir normāla, kapitā-
lisma parādība.» —

Es atļaušos domāt, ka es gadus 25 varu sevi skai-
tīt par marksisma piekritēju, un man jāsaka, ka
marksisms pielaiž, ka dažādos kapitālisma attīstī-
bas laikmetos var būt dažādas parādības. Vienā
laikmetā kādā atsevišķā zemē ir viena parādība,
kur kapitālisms izpaužas daudzmaz normālā veidā.
kamēr citā zemē, citā laikmetā šis pats kapitālisms
izpaudīsies korruptīvākā veidā. Un ne visās zemēs
un ne visos laikos kapitālisma izpaušanās veidi ir
vienādi. Mēs redzam valsts kapitālisma veidu Pa-
domju Krievijā; mēs redzam privātu kapitālismu
Vakareiropā; mēs redzam jauktu formu Turcijā,
kur valsts kapitālisms pastāv līdzās privātai inicia-
tīvai. Latvijā pēc kara ir privāts kapitālisms, bet
Latvijas valsts pirmos pastāvēšanas gados ir
bijusi arī plaša valsts iniciatīva tautsaimniecības
atjaunošanai. Mums ir valsts emisijas banka un
nav privāta akciju banka ar emisijas tiesībām, kā
tas ir gandrīz visās Vakareiropas zemēs. Mums ir
Valsts Hipotēku banka un valsts Zemes banka. Mēs
redzam dažādus paņēmienus, ar kuriem valsts caur
Finanču ministriju ir mēģinājusi sekmēt valsts saim-
nieciskās dzīves atjaunošanu, —. pa daļai arī caur
Zemkopības ministriju. Bet ja mūsu Latvijas valsts
10 gadu pastāvēšanas laikā ir radušās šīs korruptī-
vās prasības, tad nevis tāpēc, ka Latvijas valsts
ir par daudz iejaukusies saimnieciskās dzīves

^
veido-

šanā, bet gan tāpēc, ka šo valsts mēchanismu ir tu-
rējusi savās privātiniciatīvas rokās atsevišķa gru-
pa, lai ar valsts varas aparātu palīdzību pumpētu
no valsts kases un valsts bankas ārā līdzekļus savās
personīgās kabatās. Šāda korruptīva iniciatīva, kas
savu interešu labā pilda šauru personu grupu kaba-
tas ar valsts varas palīdzību, bez šaubām, ir sli-
mīga sistēma, nav normāla kapitālistiska parādība.
Tā nav novēršama ar to, kā to saka galēji labais
spārns savā tēzē, ka vajaga atļaut privātai iniciatī-
vai pilnīgu brīvību. Taisni korruptīvie privātie uz-
ņēmumi un personas dibina savu ierausanu uz pil-
nīgu privātas iniciatīvas «brīvību». Tas >r nogājis
šīs privātās iniciatīvas sekmēšanā pat tik tālu, ka
nezina vairs nekāda mēra un robežas, nezina vairs
nē morāliskas, ne arī kriminālas dabas robežas. So-
du likumu panti runā par kriminālo atbildību,bet par
morālisko atbildību, kā redzu, smejas pat mācītājs
Kullīša kungs. Viņa frakcijas pārstāvis koalīcijas
apspriedē ir pateicis: «Punkts un āmen—mēs esam
par šo valdību, lai tā ar Dieva palīgu tāpat strādā
tālāk!» — To, lūk, atzīst Kullīša kungs. (/. Višņa
no vietas: «Ar Dieva palīgu lai ierauj tālāk!»)

Cienītie kungi! 1928. gada rudenī, kad stājās
pie savu uzdevumu izpildīšanas tagadējais kabinets,
sociāldemokrātu frakcija jaupirmā momentā ar ma-
na frakcijas kollēgas Rudevica muti pateica, ka tai-
sni zemnieku savienības finanču polītikas pagātne
rāda, kāda būs šī kabineta darbība. Rudevics savā
runā pat konkrēti norādīja uz Alberinga kunga
drukno un spēcīgo figūru, ka tas vīrs var daudz
nest un stipri tiekties pēc tā lozunga, ko šeit uzstā-
dīja finanču ministris: ar maziem līdzekļiem sākt un
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par lieliem bagātniekiem kļūt. Tas šeit tika aizrā-dīts visam partijām un frakcijām, un tika pareģots,
ka. šī valdība novedīs Latvijas valsti pie tādiem ap-
stākļiem, kādi bija 1926. gadā. Kungi, šie Rudevi-
ca vardi ir piepildījušies; tie ir pat trīskārt pārspē-
tu 1926. gada Latvijas valsts putināšana nebija pie-
ņēmusi tik grandiozu masštābu, kādu tā ir pieņēmusi
1928. un ]929. gada. 1926. jradā noziedzīgo nodarī-
jumupaņemieni un veidi valsts apzagšanā nebija tik
rafinēti un tik brutāli, kādi tie bija 1928. un 1929. ga-
da. Tagad, kad mes apspriežam šo interpellāciju un
prasām atbildību no tās valdības, kas 1928. gada
rudeni šeit dabūja savu valsts tiesisko sankciju, ta-
gad šī negatīva aina, ko attēloja mans frakcijas kol-
Iega, ir trīskārtīgi pārspēta. Es gribu jautāt cienī-
jamiemdeputatu kungiem, kā viņi domā atbildēt sa-
vu velētāju, savas polītiskās sirdsapziņas priekšā
un drusciņ arī, kaut mazliet, Latvijas valsts un re-
publikas priekša par to parādību, ka viņi grib at-
svabināt no atbildības par šīs korrupcijas sistēmas
morālisko un politisko segšanu tagadējo valdību,
kuras priekšgala ir zemnieku savienība.

Cienījamie deputātu kungi! Es gribētu zināt,
vai jus varat man uzrādīt vienu Vakareiropas, teik-
sim, pilsonisku parlamentu, kurā pēc šādiem ga-
dījumiem, kur ļaunprātīgā veidā valsts līdzekļi iz-
putināti miljoniem, nebūtu šinī pilsoniskā parlamen-
ta nekavējoties radies vairākums, kas šādai valdī-
bai izteiktu neuzticību. Es diezgan labi pazīstu Va-
kareiropas dzīvi un sekoju tai kopš gadiem 20. Par
daudz mazākiem korrupcijas gadījumiem un parā-
dībām momentali visā valstī, visā presē, visā par-
lamentā arvien ir radies morālisks un politisks sa-
šutums, kas tādu valdību ir noslaucījis ja ne 24
stundās, tad 48 stundās. Bet Latvijas jaunā repub-
lika, Latvijas jaunajā_ valstī šī politiskā atbildība
valsts priekša, šī morāliskā atbildība savu vēlētāju
priekšā ir izzudusi; laikam gan tāpēc, ka nav mums
to politisko tradīciju, kādas ir Vakareiropas pilso-
niskas valstīs. Bet no šīs polītiskās atbildības La-
tvijas valsts un arī vēlētāju priekšā jūs neizbēgsit,
kaut arī jūs šodien vai nākošā sēdē divkārši nobal-
sotu šai valdībai uzticību.

Sociāldemokrātu partija, uzsākdama tagad at-
kal aktīvu cīņu pret šīm grandiozām panamām, pret
valsts līdzekļu piesavināšanos un apzagšanu, tur-
pinās šo cīņu šinī Saeimā un turpinās to neatlaidīgi
līdz šīs Saeimas pilnvaru notecēšanai. Ja neradī-
sies tagadējā Saeimā vairākums, kas, kopā ar krei-
so spārnu izsacītu šai morāliski nosistai valdībai,
šai polītiski kompromitētai valdībai savu neuzticību,
tad, kungi, tas tikai sekmēs to, ka nāks reiz brīdis,
kad sociāldemokrātu partijai agrāk vai vēlāk būs
iespējams atstāt uz Latvijas valdību tādu noteicošu
iespaidu, lai tamlīdzīgas parādības izskaustu ar ra-
dikāliem līdzekļiem un visiem paņēmieniem. Bal-
sojiet, kungi, uzticību un turpinait šo korruptijas
polītiku; Latvijas tautā tomēr ir vairākums, kas
jau šodien līdz ar sociāldemokrātu partiju teiks:
nost ar tādu valdību, kas morāliski un polītiski sedz
šo korrupcijas sistēmu! Latvijas tautai, Latvijas
strādnieku šķirai, darba zemniecībai un darba intel-
ligencei Latvijas apstākļos ir tikai viena politiska
partija, kas aicina grupēt visus sabiedriskos spēkus
kopējā cīņā, lai naktu brīdis, kad radikāli varētu
darīt galu šai korrupcijas sistēmai, kas kompromitē
Latvijas valsti kā iekšzemē, tā ārzemēs. (Aplausi
pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Finanču ministra kungs plaši paskaidroja, ka jau-tājums attiecība uz_ Zemnieku banku esot lieks, jo
Zemnieku bankaļ vel neesot pierādīti nekādi krimi-
nāli darījumi. Jāatzīmē, ka finanču ministra kungs
to atzina vismaz par Uniona banku. Bet kā tad mēs
varam pilnīgi droši pieiet pie Zemnieku bankas, ja
neļauj tur neka revidēt. Tāpēc, pēc finanču mini-
stra kunga atzinuma par Zemnieku banku, lai at-
ļauts mums vismaz šaubīties par to, vai tur tās lie-
tas ir tik absolūti tīras.

Finanču ministra kungs paskaidroja arī savuideoloģiju, savu viedokli. Viņa ideoloģija ir diez-
gan interesanta. Viņš mums paskaidroja, ka taga-
dejas_ valdības galvenais uzdevums esot nostiprināt
to stūra akmeni, kas ir mūsu valstī, sekmēt privā-
to iniciatīvu, padarīt spējīgus un spēcīgus privātos
darbiniekus. Loti skaisti sacīts! Un viņš piemetinā-ja, ka mums esot ļoti maz_ bagātu pilsoņu, ka citāszemes to esotdaudz vairāk. Nu, kungi, mēs tačuzinām, ka bagātāko pilsoņu manta pa daļai kara lai-ka izputējusi, pa daļai konfiscēta, lai darītu bagā-
tāku tautu. Finanču ministrim ir tādi uzskati, ka
ir ļoti svarīgi atkal izaudzināt bagātus pilsoņus. Nuredziet, demokrātiska valstī taču nedrīkst būt sau-jiņa bagātāko pilsoņu; tur, saprotama lieta, visai
tautai jabut bagātai. Nedrīkst izaudzināt bagātnieku
šķiru uz tautas rēķina. Un citādi tas nav sapro-
tams.

Latvijas valsts sākumā mēs domājām, vai, pa-reizāki, tika domāts no Ringolda Kalninga laikiem,ka visur javaldot privātai iniciatīvai. Gribēja nodi-
bināt arī valstsbanku uz privātās iniciatīvas pama-
tiem, tikai bagātie privātie neradās. Valsts bankabija jārada ta sakot, spaidu kārtā. Reizē ar valsts
banku tika nodibinātas — mazai valstij šausmīgs
skaits — 24 privātas bankas. Liela daļa šo privātobanku bija dibinātas ar smieklīgi maziem akciju ka
pitaliem, no kuriem liela daļa bija kapitāli «uz za-ķa» ,_t. i. kapitāli, kas pavisam nebija iemaksāti, bet
pastāvēja tikai nodrukātas akcijās. Dīvaini bija tas,
ka šīs privātas bankas dabūja uz valsts un tautas
reķina _ rediskontu' Latvijas bankā. Te jāuzsver ār-kārtīga centība, ar kādu Latvijas valsts atbildīgie
darbinieki pulējās izaudzēt bagātu pilsonību. To
viņi darīja ta, ka rediskontu deva par 6%—7%, bet
tas bankas, kas saņēma naudu, varēja ņemt 12%,
sakuma pat vairāk, jo ierobežojums par 12% pa-
stāv tikai no 1927. gada.,

Man jāsaka, ka ir bijušas pat monarchiskas
valstis, kas ir rīkojušas citādi. Daudzi, varbūt, ne-
zin jeb neatceras no vēstures, ka pirms 100 gadiemNikolaja I laika Krievija bija patiesi liels finanču
ministris, nevis kāds minisMtis. Tas bija Kankrins.
Tad pastāvēja valsts krāj- un aizdevu kases, kas
P'eņema noguldījumus par 4% un deva publikai par
57o. Šī diference sedza ne tikai banku uzturēšanu,
bet deva valstij arī peļņu. Tā rīkojās kādreiz abso-lūta monarchija. Ko mes tagad esam panākuši de-mokrātiska republika? Tagad, kur vajadzētu rīko-
ties plašo masu intereses ta, lai starpniecības pro-
centu nepaceltu šausmīgā augstumā — līdz 100%—
un ir bijuši gadījumikur tas pacelts 800% un 1000%
augstuma, — tur mes esam darījuši visu, lai pada-rītu bagātus privātos vidutājus.

Pieņemsim, ka tā bija pieļaujama lieta, skato-
ties no

^
pilsonības viedokļa, ka te bija «tolerare pos-

se». Luk, garīdznieki lieto izteicienu «tolerare pos-
se», t. i. ka var pielaist bagātību gūšanu. Bet kasnotiek, kad tas nak sadursme ar pašiem pilsoni-
skiem likumiem?
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Finanču ministra kungam pietiek ar to, ka Zem-
nieku bankai nav pierādīts, ka viņa tikusi prakti-
zēti nesegti čeki vai citas tamlīdzīgas lietas. Ir ari
svarīgi, kā ir rīkojusies valdība attiecība uz Zem-
nieku banku. Ministra kungs atzīmēja, ka Ministru
kabineta sēdē atļauts atcelt arestu vekseļiem, kas
bijuši izrakstīti par 360.000 latu, bet kuru vērtība
novērtēta uz 63.000 latu. Es domāju, ka katra pil-
soniskā valstī, kur vēl valda pilsoniska morāle, šā-
du lietu uzskatīs par nepielaižamu, uzskatīs, ka te
ir noziedzīgs nodarījums.

Otra lieta — ar Sinkas namu. Finanču mini-
stris paskaidroja: ja nams iegūts par 920.000 latu,
tad nebūt vēl neesot pārmaksāts, jo nama materiāla
vērtība esot 1.200.000 latu. Es pilnīgi atzīstu, ka

būves vērtība, atskaitot deldējumu, šim nama va-
rētu būt 1.200.000 latu; bet, kungi, es domāju, ka
ikvienam financistam un sevišķi finanču ministrim
vajadzētu zināt, ka bez materiālas vērtības jeb bū-
ves vērtības ir arī vēl cita vērtība. Ne tik vien vei-
kalnieku un financistu aprindas, bet ikviena taut-
saimniecības grāmatā ir minets,_ ka pastāv zināma
vērtība — tirgus vērtība; un, luk, šī nama tirgus
vērtība nav 1.200.000 latu un nav arī 920.000 latu.
Man bija gadījums runāt ar pašu Sinkas kungu.
Viņš izteicās, ka nams esot ļoti vērtīgs — dodot
6000 latu mēnesī, kas ir gada 72.000 latu. Kur tad
nu, kungi, te iznāk 920.000 latu vērtības? Mums
budžetā ir ļoti sīks norēķins par kādu citu finanču
ministrijas namu, proti - par namu Dzirnavu ie-
lā Nr. 31. Arī šis nams dod pāri par 60.000 brutto
ienākuma; bet netto ienākums ir tikai 35.000_ latu.
Neviens šo namu nevērtēs augstāk par kādiem
350.000 vai 360.000 latu. Ir taču pazīstama lieta, na
Hipotēku banka veciem., pastāvošiem namiem par
hipotēku procentu ņem 8% ; bez tam 3% bankas uz-
turēšanai, bez tam vel deldejuma_ summas; tātad
praktiski nemaz nav iespējams vertet namu Citādi,
kā kapitalizējot ienākumus ar 10%. Bet pielaidīsim,
ka daudz namu pārmaksā aiz ta iemesla, ka _ pie
mums lielā mērā ir nodibinājusies garantiju sistēma,
kur namu īpašnieki ieķīlā savus namus par garanti-
jām, kur viņi pelna zināmu procentu. Protams, ka

pastāvot šādai garantiju sistēmai, viens otrs ir ie-
kritis, arī Sinka.

Nu ir jautājums, vai valdībai bija pienākums pār-
maksāt? Vai viņai nebija pienākums konstatēt, kā-
da ir nama tirgus vērtība, un vai viņai bija tiesība
nevis atdot šo namu kādam privātam
pircējam par to cenu, kāda nosolīta, bet
paturēt namu pašai par sasolīto augstāko cenu. 1as
nav noticis. Es ļoti šaubos, vai tiktu sasolīti 600.000
latu, vai nebūtu jāpietiek ar 500.000. Arī tādā gadī-
jumā, ja no paša sakuma butu paskaidrots, ka tam,
kas šo namu pērk, nav jāiemaksā visa sasolīta nau-
da, bet ka viņam tiks atstāti 80% vai 60% kā pirmā
hipotēka — pielaidīsim, ka viņam tiktu atstati visi
80%—, es nezinu, vai būtu bijis kāds, kas butu ris-
kējis savus 100.000 vai 150.000 latu iemaksāt, šo
namu nosolot. Te ir pārmaksāts un ar nodomu, lai
glābtu Zemnieku bankai aizdotas summas par pilnu
vērtību. Mēs tagad zinām, kādas lietas ir notikušas
«Latā» un Uniona bankā, un tāpēc butu ļoti svarīgi,
lai tas tiktu konstatēts.

Patiesībā mēs redzam, ka Uniona bankas rīcī-
ba ir bijusi ārkārtīgi vieglprātīga._ Pirms dažam
dienām finanču kommisijā man iznāca maza sadur-
sme ar zemnieku savienības deputātu Birznieka
kungu, kurš apgalvoja, ka biržas biļeteniem neesot
nekādas nozīmes. Viņš gluži nekautrīgi paskaidro-
ja, ka mani skaitļi nekam nedējot, ka uz biržas bi-

ļeteniem nevarot paļauties. Citiem_ vārdiem sakot,
pēc viņa domām, biržām nav it nekādas vērtības un
nav it nekādas nozīmes. Un te nu man jāsaka, ka

taisni pēc šīs receptes ir darbojusies ka Uniona ban-
ka, tā «Lats» un arī Zemnieku banka. Ka citādi tas
bija iespējams, ka no vienas puses bija likumīgi at-
ļauts aizdot tikai līdz 60% no vērtības, bet mes zi-
nām, ka par dažām ieķīlātam mantām un precēm
aizdots līdz 120 % w.Vērtības..

Atļaujiet man mazliet paironizēt. Sis kungs
man, profesoram, gribēja iegalvot, ka biržas biļete-
niem' neesot it nekādas vērtības, ka biržas cenām
neesot ne mazākās nozīmes. Atļaujiet man pateikt,
ka ne tik vien tautsaimniecības studentam, ka ne
tik vien tieslietu studentam, bet kuram katram vei-
kalniekam ir jāzin, neviens veikalnieks nedrīkst
būt tik dumjš, ka viņš nezinātu, ka biržas cenām ir
nozīme, jo citādi tam neglābjami jāiet boja. Katrs
veikalnieks, katra solida banka, ja viņa kāds vei-
kalnieks gribēs ieķīlāt vai nu cukuru, vai labību, vai
ko citu, vispirms prasīs, kāda ir biržas cena, vai
var aizdot 60%, 70% vai _80% no biržas cenas pret
lombardu, un banka pastāvīgi sekos, vai šie 60%,
70% vai 80% paliek, vai tie nesamazinās, vai cena
nekrīt; tādā gadījumā tiek prasīta vai nu piemaksa,
vai arī ieķīlātās preces tiek liktas izsole. Ta rīkojas
katrs veikalnieks, katrs fabrikants, katrs pilsonisks
darbinieks. Ja rīkojas tā, kā to ir darījusi Uniona
banka un «Lats», tad var redzēt, ka nav ievērotas
nekādas veikalnieka zināšanas.

Ciktāl tās ievērotas Zemnieku bankā? Tas ta«La
mums vispirms būtu jāzin. Civilizēto valstu parla-
mentos gan pastāv tādi uzskati, ka jakads _ministris
nav pildījis kādus likumus, tad viņam _ jāatkāpjas.
Bet te jau mēs piedzīvojam, ka pat vairāki ministru
kungi ir ļoti maz bēdājuši par likumiem. Ja šī pati
lieta būtu notikusi agrākā cariska Krievija, jaKrie-
vijas valsts banka būtu aizdevusi šādas summas, un
ja vēlāk būtu pierādījies, ka 360.000 latu aizdo-
tās naudas vietā vekseļi ir vērti tikai_ 63.000 latu,
tad varam būt droši, ka šāda lieta butu uzskatīta
par kriminālu noziegumu un vainīgie butu nodoti
tiesai.

Par pilsoniskām valstīm, kur valda solida saim-
niecība, es varu norādīt uz vienu lietu. Tas bija ap
1890. gadu, kad Leipcigas bankas direkcija, viegl-
prātīgi rīkojoties, bija izšķērdējusi savu ieguldītāju
kapitālus — depozītus. Tad Vācijas, tiesa notiesāja
galveno direktoru Eksneru ar 10 gadiem spaidu dar-
bos. Taisni no pilsoniskā viedokļa, ja grib, lai ban-
kas pastāv, šādi bargi sodi un rīcība ir vajadzīgi.

Attiecībā uz to, kā ministriem jāizturas pret
privātiem veikaliem, arī varu atgādināt kādu lietu,
kas notika Vācijā 1906. gadā. Kad ķeizara Viļuma
II personīgais draugs, koloniju ministris Podbieļ-
skis, bija mazliet stājies veikalnieciskos sakaros ar
valsti, t. i. izlietojis savu varu ka ministris, lai slēg-
tu līgumu ar kādu akciju sabiedrību, kuras akcijas
gan viņam pašam nepiederēja, bet pa daļai piederē-
ja viņa sievai, tad Podbieļski glābt nevarēja _ pat
Viļums II, un viņam bija jākrīt. Viņa pēcnācējs
Derinburgs, kas agrāk bija baņķieris, paskaidroja:
pirms es iestājos par ministri, es esmu visas savas
akcijas pārdevis un pārvērtis zemes īpašuma un
valsts vērtspapīros.

Redziet, tā rīkojas solidās pilsoniskas valstīs.
Pie mums, liekas, tāda morāle_ nepastāv. Bet, kun-
gi, ja mēs šo pilsonisko morāli nemakam ieturēt,
tad mums neglābjami jāiet bojā.

Ja te Bļodnieka kungs teica, ka viņš sa _vus_ ve-
lētājus labāk pazīstot, tad man jāsaka: nepārvērtē-
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jiet savu vēlētāju muļķību, nedomājiet, ka viņi vien-
mēr būs balsotāji-lopiņi. Divas reizes jūs jau esat
viņus muļķojuši, esat apsolījuši mākslīgus mēslus
par tirgus cenām— šo solījumu jūs neesat turējuši.
Jūs gan esat atbalstījuši spekulantu sludinājumus.
Tagad ir moments, kad ir modusies apziņa ne tikai
jaunsaimniekos, bet arī vecsaimniekos. To lūdzu
ievērot arī zemnieku savienības kungus, Tagad ir
moments, kad labi un augsti stāvoši politiķi, jatie
pie laika neatradīs izeju, nesitīs sev pie krūtīm un
neatzīsies, ka ir grēkojuši, izputēs ka pelavas, vē-
jam ārdot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Jankum. (Starpsauciens: «Nu tik bus joki!»)

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nav noliedzams, ka ir interesanti pakavēties pie
visa korrupcijas afēru un panamu, kā arī konkrēta
uzņēmuma — Zemnieku bankas korrupcijas vienreiz
viena. Ir interesanti visi šie skaitļi; bet strādniecību
vairāk interesē šīs lietas politiskā puse. Arī finanču
ministris un pēc tam sociāldemokrātu runātāji iz-
virzīja šeit debates par Latvijas buržuāzijas, fi-
nanču un kreditu polītiku. Mēs domājam, ka šie
politiskie jautājumi jāizvirza vēl vairāk un jaruna
par buržuāzijas saimniecisko un vispārējo polītiku.

Kā finanču politika, tā kredita politika ir šķi-
ras politika, un tā tad tās pamati guļ dziļāk:_ pašas
kapitālistiskās iekārtas un šķiru attiecību stāvoklī.
Pagājušā sesijā viss buržujiskais spārns ļoti uztrau-
cās, kad man nācās atgādināt . Marksa teoriju par
valsti un par to, ka valsts ir kapitālistu šķiras orga-
nizācija; un kad es to definēju par laupītāju organi-
zāciju . . .(troksnis, starpsaucieni). Redziet, pie šīs
jums nepatīkamās definīcijas par laupītāju organi-
zāciju... (troksnis) —

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Es_ lūdzu de-
putātu kungus piegriezt runātājam vairāk uzma-
nības. _

O. Jankus (turpina): ... Ir jāatgriežas šodien ši-
nīs interpellācijas debatēs, jo revolucionāro šķiru
cīņas teoriju reālā sabiedriskā dzīve ļoti ātri piesā-
tina ar jauniem un atkal jauniem faktiem. _ Pirms
mēs pārejam pie pašiem faktiem, pie to tuvākas ap-
skatīšanas, mums katrā ziņā jāatkārto šī šķiru cī-
ņas teorija, ka tiešām visās kapitālistiskas valsts
organizācijās galvenā funkcija ir darba ļaužu aplau-
pīšana un ka viens no šādiem aplaupīšanas_veidiem
ir korrupcija. Tāpēc lai atļauts man pakavēties pie
korrupcijas mēchanikas.

Jau viss kapitālistikās valsts aparāts savā bū-
tībā un konstrukcijā uzbūvēts ta, ka visa nodokļu
un muitu mašīna ir galvenākārta darba ļaužu svied-
ru izpumpēšanas mašīna. (A. Eglītis no vietas: «Bet
kas tos sviedrus noslauka?») Un jus esat tie slaucē-
ji, kas tos vēlāk izslauc no valsts kases. (Saucie-
ni: «Kas noslauka?») Te runa ļoti abstrakti par
valsts naudu, par valsts naudas_ izsaimniekošanu,
bet tas nav pietiekoši skaidri runāts. Noteikta šķi-
ru valodā tā jāsauc nevis par valsts naudu, par tādu
it kā no visām šķirām savāktu naudu, bet par dar-
ba ļaužu naudu, par naudu, kasizsukta darba ļau-
dīm. Ar nodokļu un muitu aparātu, ar visu valsts
mašīnu darba ļaužu sviedri tiek izpumpēti, sakrati
zelta un valūtas veidā Valsts bankas velves. No
Valsts bankas velvēm darba ļaužusviedri čauksto-
šu banknošu un dažādu čeku veida pariet kapitāli-
stisko organizāciju rīcība. (Starpsauciens.) Ir ie-
kārtots tā, ka blakus šim oficiālajam valsts aparā-
tam ar finanču iestādēm muitas un nodokļu depar-
tamentu, un ap šo valsts aparātu ar valdību priekš-
galā ir sagrupējusies vesela rinda kapitālistiskai ie-

kārtai raksturīgu būtņu — tāda vampīru kolonija,
kas sastāv no buržuāzijas politiskam partijām un ar
tām cieši saistītām akciju sabiedrībām, bankām, da-
žādām, saimnieciskam organizācijām. Šī vampīru
kolonija reprezentē dažādas pilsonības grupas,
kuru starpā protams, notiek arī cīņa, ka labāk tikt
klāt tautas miesai, lai vairāk izsūktu darba tautas
sviedru. Tomēr visumā šie rijīgje radījumi sapro-
tas diezgan labi un kopīgiem speķiem izsūc darba
ļaužu spēkus, kas sakrāti zelta un banknošu veida
vaists kasē.

Latvijas saimnieciskās «tapšanas»_ vēsture ir
viena vienīga panamu un korrupcijas āferu kino len-
ta, kas tiešikā uz ekrāna gadu no gada rada Latvi-
jas valsts attīstības gaitu. Tai ir visciešākais sa-
kars ar dažādām korrupcijas šmucem. Paša sakuma
problemātiskās, lokomotīves, tūkstošiem sapuvušu
siļķu mucu, nederīga speķa kalni, Ziva lupatu pira-
mīdas un tamlīdzīgas jauka;, lietas (A.Eglīša.starp-
sauciens.), kas kā verstu stabi, ka ceļa radītāji rada
Latvijas kapitālisma saimniecisko polītiku. Katra
līdzšinējā valdība ir bijusi korrupcijas bērns. Dibi-
noties katrai valdībai, dažādas grup_as ir kalkulēju-
šas un kombinējušas, ko viņas dabūs no valsts pī-
rāga. Visas buržuāzijas grupas ar zemnieku sa-
vienību priekšgalā, katrai valdībai sastādoties, ir
dibinājušās uz korrupciju; visas politisko grupu pra-
sības un visi valdības solījumi dažādam grupām
aizvien ir atraduši pamatu korrupcija. Neviena val-
dība nav sastādījušās bez korrupcijas. (Starp-
sauciens: «1927. gadā!») Un ja tagadēja valdība ir
visniknākās reakcijas_ valdība, kas rīkojas iekšiene
ar fašistiskām metodēm un ārpolitika ar avantūri?
sti&kām metodēm, cenšoties apspiest strādniecību
un organizēties pret SPRS, tad reize ar to viņa ir
viskorrupt'īvāka valdība, kāda jebkad Latvija ir
bijusi. Tas bija paredzams jau šai valdībai nodi-
binoties. Visas 15 grupas, kas šeit tik cieši turas
kopā, neskatoties uz to, ka tiek upurēts viens otrs
ministris, turas pie slepena koalīcijas protokola, kas,
pēc jūsu pašu preses ziņām, esot rakstīts uz 16
lapas pusēm. Bez šaubām, zemnieku savienība jau
tad ir panākusi piekrišanu no pārejam koaliciļas
grupām, ka viņu spekulatīvo uzņēmumu lietas kār-
tos viņiem labvēlīgā gara. Te ir izskaidrojums stā-
voklim, ka viena koalīcijas grupa turas aiz otras.
Jau iepriekš, valdību sastādot, jus esat vienojušies
par katras grupas_ prasībām un arī _ par zemnieku
savienības korruptām prasībām. Tapec ne nacionā-
lais bloks — Latvijas fašisti, ne demokrātiskais
centrs — šo fašistu aste —, nav tīri no_ atbildības
par zemnieku savienības korruptīvam dekāni. No
visām šim grupām, kas piedalījās šai smirdoša kom-
binācijā, kas deva tai savu_ piekrišanu, parakstoties
slepenā koalīcijas protokola, nak ta pati korrupci-
jas smaka, kā no zemnieku savienības. (A. Eglīša -
starpsauciens: «Kāda ta_ ir!»)_ 'Eglītim ta vislabāk
sajūtama, jo viņš vistuvāk stāv zemnieku savienī-
bai. — Bet no visām, šīm buržuāzijas grupām, kas
saistītas ar zināmām politiskām organizācijām, ku-
ras savukārt kā kāda polipu kolonija ir apaugušas
ar dažādām bankām, saimnieciskam organizācijām
un akciju sabiedrībām, nenoliedzami par visam šim
labā spārna poIītiskām_ grupām — ir berģistiem, ir
jaunsaimniekiem,, ir demcentristiem, vistreknākais
vampīrs, kas ir zīdis, darba ļaužu sviedrus, kas ir
ticis klāt valsts kasei, bez šaubām, šis visvairāk
uzpūties vampīrs ir — zemnieku savienība. (Sau-
ciens no vietas: «Asins dēle!») Jā, pilnīgi pareizi,
asins dēle, kas pagaidām sūc darba ļaužu sviedrus,
bet kas ir gatava, sūkt arī darba ļaužu asinis, jo ne
vienreiz vien jau...

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt
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Janku, es lūdzu vairāk pieturēties pie parlamentā-
riem izteicieniem.

O. Jankus (turpina): Es runāju strādnieku šķi-
ras valodā un par parlamentāru izsmalcinātību man
vispārīgi maz daļas. — Šī viskarruptākā Latvijas
buržuāzijas partija ir uz visciešāko saistīta ar iekš-
politisko reakciju un to ārpolitisko līniju, ko mēs pie-
redzam, pie tagadējās valdības. Nekas cits kā šīs
valsts apzadzēju partijas biedrs ir iekšlietu mini-
stris Laimiņš, jkurš stāv buržuāzijas terrora polīti-
kas priekšgalā, _kurš vajā revolucionāros strād-
niekus, grauj strādnieku organizācijas, sūta polici-
stus pipkot strādnieku demonstrantus.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt
Janku, tas neattiecas uz jautājumu. Mēs runājam
nevis par iekšējo polītiku, bet par pieprasījumu par
Zemnieku banku.

O. Jankus (turpina): Politika gan nesastāv no tā-
diem kāršu namiņiem, kur vienā ir iekšlietu politika,
otrā kāda cita politika, bet visām šīm' «politikām»
taču ir zināms sakāris. Ja mēs runājam par Zem-
nieku banku, tad taču .runājam par zemnieku savie-
nības kā politiskas partija s saimnieciskām
organizācijām, ar kurām tā ir saistīta tieši ar per-
sonālam saitēm, kā piemēram Ulmaņa kungs un
citi kungi, un tad man ir tiesība aizrādīt arī uz šīs
partijas polītiku, kas parādās iekšējās un arī ārējās
polītikas lauka. Darba ļaudis interesē tas fakts, ka
šie pašikorruptanti ir arī tie, kas noteic reakcionāro
iekšējo politiķu, ka tie ir ārējās polītikas pretpa-
domju avantūrisma noteicēji. Tāpēc man ir pilnīga
tiesība pakavēties pie zemnieku savienības kā ta-
gadējas valdības galvenās partijas un viņu ministru
rīcības.

Šīsjpašas zemnieku savienības, kuras politiskā
paspārne un ar kuras līderu līdzdarbību ir attīstī-
jušies visi šie korruptie veikali, visas šīskorruptās
organizācijas, kas darba ļaudīm ir maksājušas mil-
joniem latu, šīs pašas zemnieku savienības vadībā
atrodas arī Latvijas ārējā politika; tā ir gandrīz
vienmēr noteikusi Latvijas ārējo polītiku. Mēs zi-
nām, ka šī partija ir tā, kas cīnās par tā saukto Bal-
tijas valstu savienību, citiem vārdiem, kas organizē
karu pret Padomju savienību.

Priekšsēdētāja biedrs Ķ, Kviesis: Deputāt
Janku, atstājiet pie mala.s_ ārējo polītiku un runā-
jiet par lietu, citādi es būšu spiests vēl Jums to
aizrādīt un eventuāli ņemt vārdu.

O. Jankus (turpina): Es esmu spiests vēlreiz
konstatēt, ka šie korruptie jautājumi ir ciešā per-
sonāla un politiskā sakarībā ar iekšējiem un ār-
politikas jautājumiem. Es nevaru atteikties no viņu
sakarības konstatēšanas.

Tālāk vēl lielākā un tuvākā sakarā ar visu to
stādama tagadejas_ valdības saimnieciskā — vis-
pārēja saimnieciska politika. Tā ir stādāma ciešā
sakarība ar šīm' korruptam parādībām. Tā ir izpau-
dusies ta., ka tagadēja valdība ir atņēmusislimo kasēm
t. i. strādniekiem, lielu daļu līdzekļu, kas tā tad
atkal uzkrājas valsts kase, no kuras tiek smelti
līdzekli tādiem korruptīviem uzņēmumiem kā Zem-
nieku bankai, «Latam», Uniona bankai un tamlī-
dzīgiem

^ Tāpat mes zinām, ka šai valdībai ir pro-
jekta vel soļi par strādnieku aplikšanu ar jauniem
nodokļiem. Ir vesela rinda projektu par muitu pa-
celšanu. Visiem šiem projektējamiem strādnieku
izsūkšanas pavairošanas soļiem, protams, ir viscie-
šākā sakarība ar korrupcijas lietām, jo tie ir visi tie
avoti, no kuriem tiek smelti līdzekļi korruptīvo ban-
ku pabalstīšanai un politisko veļkalu tālāk veidoša-
nai. Tapec arī mums viss tas jāved sakarā ar Val-
dības politiku, jo šovakar taču jautājums grozās ap
uzticību vai neuzticību valdībai ne tik vien šinī jau-

tājumā,_ bet vispārīgi valdības politikā. Tāpēc
mums jāved sakarā ar iekšējo politisko reakciju, sa-
kara ar ārpolitisko avantūnismu un sakarā ar šo
saimnieciskās _ izsūkšanas programmu korrupcijas
veikali un jārāda strādniecībai, ka korruptanti turas
uz viņas kakla ar valsts aparāta, ar polītiskās varas
palīdzību.

To mēs_ redzējām jau dažādās strādniecības
demonstrācijās, piemēram, 18. oktobrī un citās die-
nas, kad jautājums taču grozījās ap to, lai darba
ļaužu līdzekļi netiktu pastiprinātā kārtā nodoti kor-
ruptīvo uzņēmumu pabalstīšanai. Mēs redzējām,
ka tad šo korrupcijas polītiku atbalstīja ar armi-
jas štiku un policijas pipku palīdzību. Tāpēc ari
mums visi šie lietas politiskie jautājumi jāved vis-
ciešākā sakarībā ar šīm saimnieciskām lietām, ar
banku un akciju sabiedrību lietām. Strādniecībai jā-
redz, kas ir pamatjautājums. Strādniecībai jāredz
sakars starp_ viņas izsūcējiem un apspiedējiem, kas
tagad parādās ļoti kaili, neapstrīdami' un neapšau-
bāmi kā valsts kases izlaupītā]"!, t. i. darba ļaužu
izlaupītaji. Te neizbēgami mums ir jāved sakarā
visas šīs konkrētās dienas parādības, šie zemnieku
savienības veikali, visas viņu_ banku un akciju sa-
biedrību lietas ar pašu pastāvošo sabiedrisko si-
stēmu '^r to sociālo iekārtu, uz kuras pamata šis
parādības ir radušās un ir varējušas attīstīties.

Korrupcija pēc strādniecības, pēc marksistu uz-
skata ir kapitālistiskās iekārtas struktūras parā-
dība, tāda parādība, kas nedalāmi pieder visai si-
stēma^ un

ko_ radikāli var iznīcināt vienīgi revolu-
cionāras strādniecības spēkam to noārdot. Šī
vienkāršā marksisma patiesība ir svarīga strād-
niecībai viņas cīņā pret korrupciju, pret šāda veida
strādniecības izsūkšanu no kapitālisma; tā rāda
strādniecībai cīņas perspektīvas.

Un te mums tomēr jāsaduras, sociāldemokrātu
kungi, ar jūsu ieņemto pozīciju. Man nācās te Sa-
eima, debatēs par Uniona banku un «Latu«, kam
ir ļoti cieša politiska sakarība ar Zemnieku banku,
kas ir vienas un tās pašas sērijas uzņēmumi, izteikt
mušu frakcijas politisko viedokli. Pēc tam sociāl-
demokrāti kā Saeimā, tā arī presē ir attīstījuši lielu
polemiku ap šo jautājumu, lai apgāztu korrupcijas
sakarību ar kapitālistiskās iekārtas pamatiem. Te
Saeima jepriekšejās sēdēs pie šiskorrupcijas dabas
pakavējas Bastjānis, šodien arī Cielēns, aizskāra
šo jautājumu; par to rakstīts arī «Sociāldemokrātā».

Tiek norādīts, ka korrupcija neesot nekāda tikai
kapitālismam raksturīga parādība, ka korrupcija esot
tāda veida parādība, kas varot būt tiklab sociāli-
stiska, ka kapitālistiska iekārta.JLūk, sociāldemokrāti
te likušies uz kapitālistiskas iekārtas aizstāvēšanu,un
ar šo aizstāvēšanu viņi aizmiglo strādniecībai vi-
ņas cīņas ceļus un pareizās cīņas metodes. Te vēl
šodien Cielēns aizskāra jautājumu, ka, redziet, Pa-
domju Krievija ari sociālistiskā iekārtā it kā esot
korrupcijas parādības. Man gan jāsaka godāja-
miem sociāldemokrātukungiem, ka tā tās lietas nav,
ka Padomju Savienība nav tādas korrupcijas sistē-
mas, tāda darba ļaužu izsūcēju organizāciju mu-
džekļa, kas stāv sakarā ar proletārisko valsts varu,
ar vallsts aparātu. _ Kad tur vienā, otrā gadījumā
lieta grozās ap kādām panamām', tad pēc savas bū-
tības_tur ir iejaukti elementi, kuriem starptautiskais
kapitals, _krievu monarchistu organizācijas ir uzde-
vušas vājināt sociālistisko celtniecību Un strādnieku
valsti. Tie elementi tur izdara dažādas ļaunprātī-
basun panamas. Bet te mums ir iespējams jūsu
argumentāciju pilna mēra apgāzt, jo tie elementi,
kurus proletāriskā valsts vara pieķērusi pie da-
žādam panamām un ļauprātībārm, nav sociālistiskās
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iekārtas elementi, tie ir pārpalikušie kapitālistiskie
elementi, pret kuriem Padomju savienība cīnās unsevišķi tagad ir iesākusi niknu kara gājienu. Daudz-reiz šie (A.Eglītis no vietas: «Un Trockis? Kas
viņš ir?») kaltētāji, sociālistiskās attīstības brem-zētāji nak no sociāldemokrātu aprindām, gan gru-
zīnu, gan krievu un citām sociāldemokrātu aprin-
dām, kas ka ārzemju kapitālu aģenti strādā Padomju
savienība, graudami -Padomju savienības sociāli-
stisko uzbūvi, un kuriem jūs simpatizējat. Pa-
domju savienība cenšas atsvabināties no viņiem.
Ta tad jūsu arguments_ par labu kapitālistiskai val-
stij, ka korrupcija iespējama arī sociālistiskā valstī,
neiztur kritikas. >

Jumsi ir vēl otrs arguments, ka cīņu pret kor-
rupciju ka. katru šķiru cīņu varot vest tikai uz ka-
pitālistiskas iekārtas pamatiem. «Sociāldemokrāts»,
ka tas pilnīgi saskan ar jūsu oportūnistiskiem uz-
skatiem, raksta, ka šķiru cīņa esot kapitālistiskās
iekārtas sastāvdaļa un notiekot uz kapitālisma pa-
matiem. Jāsaka, ka strādniecības viedoklis nav
tāds, jo viņas cīņa nav kapitālisma sastāvdaļa — tā
iet pret kapitālisma pamatiem. Strādniecība ir
vēsturiskais augšupejošais pretspēks, kas grauj ka-
pitālistiskās valsts pamatus. (A. Bļodnieks no vietas:
«Pārmaiņas dēļ parunājiet mazliet arī par Zemnieku
banku!») Tā tad arī šī jūs.u kapitālisma aizstāvēša-
nas teorija neiztur ne mazākās kritikas. To jūs rak-
stāt, lai (A. Eglītis no vietas: «Bet kāpēc Jūs nepa-
stāstījāt par Trocki? Tas arī ir nodevējs!») radītu
illūziju, ka kapitālistiskās iekārtas rāmjos ir iespēja-
ma nopietna cīņa pret korrupciju, ko jūs gribat nostā-
dīt gandrīz vai par revolucionāro šķiru cīņu. Mēs
zinām, ka uz kapitālisma pamatiem var norisināties
tikai jūsu! cīņa dēļ portfeļiem, banku direktoru vie-
tām (A.Eglīša starpsauciens) un dažiem citiem ka-
pitālistiskās iekārtas labumiem.

Ja nu mēs, pārejot pie konkrētiem Latvijas ap-
stākļiem, atgriežamies pie Zemnieku bankas un ci-
tiem veikaliem, pie visa korrupcijas uzņēmumu
mudžekļa, kas visus šos gadus Latvijā ir parādīju-
šies un atkal nogājuši no skatuves, tad mums ļoti
skaidra kļūst sociāldemokrātu loma. Jūs, sociālde-
mokrāti, lai gan sakāt, ka jūs cīnoties pret_ kapitā-
lismu (A. Bļodnieks: «Pārmaiņas dēļ parunājiet par
Zemnieku banku!») bijāt tie, kas kā kontrrevolūcio-
nāra partija 1919. gadā, ejot pret strādniekiem un
zemniekiem, 'nodibinājāt Latvijā kapitālisma valsti,
nodibinājāt tos pamatus, uz kuriem visus šos gadus
attīstās- korrupcijas augoņi. Tā tad jus jau pašā
sākumā esat stāvējuši pie Latvijas buržuāzijas kor-
rupcijas šūpuļa. Jūs ar savu politisko cīņu, arsavu
politisko pozīciju piedalījāties Tautu padome un
citos Latvijas dibināšanas laika orgānos, ka arī
tīri militārā ziņā darbojāties līdz ar Bruno Kal-
niņa vadītām trieciena rotām landesvera «ober-
štāba» virsvadībā. Ar šo rotu palīdzību jus dibinā-
jāt kapitālistiskoLatvijas valsti. _Tagad visus šos
gadus jūs mēģināt radīt, ka applukajat korrupcijas
lapiņas, kuru sakni jūs paši esat palīdzējuši iedē-
stīt.

Tālāk visus šos gadus jums ir bijusi plaša sa-
darbība ar zemnieku savienību un citam, pilsoni-
skām' grupām, ar buržuāziju. Jus.bijāt kopa ar
zemnieku savienību koalīcija tanī laika, kad zem-
nieku savienībai jau bija nobankrotejusi vesela
rinda uzņēmumu un ta balstījās uz_ veselu rindu
citu korruptīvu uzņēmumu. Jus kopa ar zemnieku
savienību bijāt tā sauktā lielajā koalīcija, kur Cie-
lēna kungs, kas šodien tik patētiski uzstājas pret
zemnieku savienības veikaliem, bija zemnieku sa-
vienības politiskā vadoņaun daudzo korruptīvo uz-
ņēmumu faktiskā vadītajā Zigifrida Meierovica

biedrs, ārlietu ministra biedrs, bet Buševicakungs —
finanču ministris. Arī lielās koalīcijas laikā, kad
jus bijāt kopā koalīcijā ar šo skandaliozo partiju,
jūs taču, liekas, nevarējāt cīnīties un necīnījāties ar
viņas korruptīviem veikaliem, bet sedzāt un sau-
dzējāt tos. No daudziem tai laikā dibinātiem un at-
balstītiem veikaliem, no visa šī korrupcijas tīkla ir
attīstījusies arī Zemnieku banka, Uniona banka, ak-
ciju sabiedrība «Lats» un tamlīdzīgi veikali. Bez
tam arī tad, kad jūs neesat' bijuši koalīcijā ar
zemnieku savienību, bet ar citām buržuāzijas gru-
pām kā Zamueļa valdības laikā, nerunājot par krei-
sās koalīcijas laiku, jūs arvien esat ieņēmuši zinā-
mas pozfcijas kapitālistiskās valsts aparātā gan kā
prezidenti, kā sūtņi un kā — tas mūs pašlaik visvai-
rāk var interesēt — dažādi banku direktori. Jūs
savā būtībā esat kapitālistiska partija, kuras uzde-
vums, kuras valstiskā funkcija ir novirzīt strādnie-
cību no revolucionārās cīņas ceļa, savaldīt masas,
kā izteicās buržuāzija. (Sauciens no vietas:_ «ie-
midzināt!») Šim nolūkam jūsu partiju ar šādam
funkcijām buržuāzija uzpērk ar dažādiem valsts
amatiem. Tam sarakstam, ko Bastjāņa kungs te
nolasīja, ka labā spārnā sēd gandrīz vai visi banku
direktori, es varu pievienot arī! sarakstu no sociāl-
demokrātu puses, no kuriem Latvijas bankas pa-
domē sēd Jūlijs Celms un Menderis, kuri, starp citu,
arī ir bijuši klāt, šos kreditus piespriežot, pie šīs
korruptīvās kredīta polītikas. Tālāk Zemes banka
sēd Bastjānis, Hipotēku bankā — Bīlmanis un vēl
vesela rinda jūsu frakcijas biedru, kā Lorencs,_Pe-
trevics, Grēviņš un citi jūsu partijas biedri dažādas
citās bankās. Tā tad jūs bez valsts kontroliera

^
po-

steņa, bez prezidentu un sūtņu posteņiem, bez šiem
polīliska rakstura posteņiem, esot ļoti cieši iesaistī-
jušies visā buržuāzijas kredītpolitikas un- finanču
aparātā, pret kuru jūste interpellējat. Protams, ka
daļa atbildības par visu šo korrupcijas tiklu gulstas
arī uz jums.

Tālāk būtu jāpakavējas drusku vairāk pie krei-
sās valdības darbības, kuru te aizskāra arī
Bastjāņa kungs un mēģināja reklamēt, ka ta
esot bijusi priekšzīmīga korrupcijas apkaro-
šanā; bet tieši šinī konkrētā gadījuma par
Zemnieku banku, kā interpellāciju motivējot,
tā arī šodien, Bastjāņa kungs taču pats at-
zina, ka šim neglābjamam uzņēmumam, kas jau
1927. gadā ir smirdējis, kas jau 1927. gadā ir gājis
dibenā, kreisā valdība ar Bastjāņa kungu kā finanču
ministri ir devusi atvieglojumus un pagarinājumus.
(V.Bastjānis no vietas: «Žēloja 3 dienas!») Tā tad
principā jums ir bijusi tāda pat glābšanas poli-
tika, kāda patlaban ir arī tagadējai reakcionārai la-
bai valdībai. Vispār kreisā valdība bija pārak sau-
dzīga ar šiem; zemnieku savienības uzņēmumiem,
izturējās pret tiem ar lielu saudzību, Varbūt sociāj-
dēmokratiem tur bija savs politisks aprēķins — mē-
ģināt tādā kārtā remdēt zemnieku savienības opo-
zīciju pret saviem ministriem). Tāpēc varbūt ari
kreisā valdība ir saudzējusi šoszemnieku savienības
uzņēmumus, kas arī dabīgi izriet no jūsu lozunga,
ka saimnieciskā dzīve ir jāglābj no satricinājumiem.

Te nu jūsuprincipi, saimnieciskās politikas prin-
cipi' pilnā mērā sakrīt ar tiem principiem, ko šodien
dzirdējām no finanču ministra Petrevica kunga mu-
tes. Arī tas' savus soļus korrupcijas saudzēšanā
motivēja ar to, ka nevarot pielaist satricinājumus.
Tā tad jūsu pozicija šinī ziņā ir pilnīgi viena un tā
pati.

Pašā pēdējā laikā sociāldemokrāti ļoti bieži
atkārto frāzi, ka pašreiz mēs esot nonākuši laik-
metā, kurš ļoti līdzīgs 1926. gada beigu laikmetam.
1926. gada beigu laikmeta politiskais saturs bija
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tas, ka sociāldemokrāti toreiz uzskatīja par savu
valstisko misiju glābt satricināto kapitālistisko val-
sti no tālākiem, satricinājumiem. Tagad sociāldemo-
krātiem liekas, ka nu atkal pienācis šis laiks glābt
kapitālistisko valsti no «saimnieciskiem, satricināju-
miem», izravēt tos uzņēmumus, kas pašai buržuāzi-
jai kļuvuši neciešami, kas sabojā viņas saimnie-
ciskās dzīves gaisu. Lūk, sociāldemokrāti atkal uz-
skata, ka viņiem ir dabiskas tiesības šai kritiskā
laikmetā, kad kapitālistiskā vara ar katru dienu vai-
rāk blamējas, ka ir pienācis laiks «glābt atkal valsti
no satricinājumiem'».

Loti zīmīgi šinī ziņā frāze, ko izmeta Cielēns
dažas sēdes atpakaļ, motivējot Uniona bankas un
«Lata» pieprasījuma lietu. Tā skanēja tā, ka labais
spārns ar korrupoiju graujot valsts pa-
matus vairāk nekā tie 6 kommūnisti Saeimā.

Tā tad; kas jūs visvairāk interesē? Ne jau
strādnieku šķiras intereses — par tām jūs šodien
tikpat kā nemaz nerunājāt; tikai Cielēns pašās
beigās pieminēja kaut pāris frāzēs strādnieku šķi-
ru, darba zemniecību un darba intelllgenci. Jūsu
politiskais nostādījums ir pavisam' citāds. Ne strād-
nieku šķiras intereses, bet šīs valsts pamatu sargā-
šana no graušanas, jūsu kapitālis'tiski-valstiskais vie-
doklis. To jo sevišķi spilgti, atsedza šī Cielēna frā-
ze, šī viņa tēze, ka korrupcija graujot kapitālistiskās
valsts pamatus. Tieši tāpēc, ka jūs tā rūpējaties par
šiem pamatiem, kurus jūs likāt 1919. gadā uz strād-
nieku līķiem, tieši tāpēc jūsu politiskā pozīcijā, jū-
su politiskais viedoklis vedams ciešā sakarībā ar
korrupciju un apkarojams. Arī tagad, kad tika vēlē-
ta parlamentārā izmeklēšanas kommisijā, jūsu frak-
cijas līderis Cielēns savā motivācijas runā buržu-
āzijas priekšā kā galveno argumentu uzstādīja to,
ka nedrīkstot satricināt Latvijas saimniecisko pre-
stižu ārzemēs, ka vajagot nomierināt sabiedrības
uztrauktos prātus, kas esot vairāk_ uztraukti un sa-
tricināti nekā tais izpaužoties presē. Tā tad jūs sa-
vā motivācijā skaidri atzīstat, ka jūsu uzdevumsjir
nomierināt sabiedrību, apmānīt strādniekus, novēr-
šot viņu uzmanību no kapitālistiskiem pamatiem
tikai uz atsevišķām konkrētām personām un viņu
bodītēm. Bet tas jums, sociāldemokrātu kungi, ne-
var izdoties, jo strādniecība ļoti labi saskata, kāds
ir jūsu politikas' saturs zem ārējā godīguma
maskas. Tā nav strādnieku šķiras politika, bet
gan kapitālistiskas valsts aizstāvēšanas, sargāšanas
un glābšanas politika. Un arī tagad, piedaloties ši-
nī parlamentārā izmeklēšanas kommisijā un apka-
rojot korrupciju, ļoti patētiskā formā jūs tomēr ob-
jektīvi izpildāt vienu vienīgu funkciju: jūs likvidējat
šīs kapitālistiskās valdības un buržuju, uzkrātos ne-
tīrumus. Jums ir tādas likvidatoru, politisku sani-
tāru funkcijas, jums jāaprok tie saimnieciskie līķi,
kas atstiepuši savas pēdas, lai pēc tam atkal pil-
sonības dažādi veikali, kas neizbēgami ir radušies
un radīsies uz kapitālistiskās iekārtas pamatiem, va-
rētu no jauna uzplaukt un attīstīties. Tāda ir jūsu
objektīvā funkcija. (A. Vecķalns no vietas: «Un
Jūsu objektīvā funkcija ir izliet buržuāzijas nakts-

' podus!»)
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvani): De-

putāt Veckaln, saucu Jūs pie kārtības!
O. Jankus (turpina): Ar to Jūs vienmēr esat

nodarbojušies un sevišķi spilgti šodien, kad uzstā-
jāties pret mūsu bezdarba apdrošināšanas likumu!
Visa Jūsu izturēšanās, Veckaln, bija tāda, kā Jūs
teicāt! —

Tagad, kad teic, ka apstākļi līdzinoties 1926.
gada beigām, jāsaka: tiešām, arī tagad sociāldemo-
krātiem buržuāzija ir atļāvusi, to laimi — lūdzu, ap-
karojiet nu jūs šīs buržuāzijas korrupcijas blamā-

žas un tādā kārtā nomazgājiet atkal kapitālistisko ie-
kārtu baltu. Visskaidrāk to pierada tas, ka jus vis-
niknāk, vēl vairāk kā pati buržuāzija, cenšaties sar-
gāt šos «pamatus». No Dieva puses, lai tik neķe-
ras klāt kapitālistiskās valsts pamatiem un lai ne-
saista ar viņiem korrupcijas veikalus, bet lai strād-
niecības skats slīdētu pa virspusi korrupciju dažā-
dām parādībām un neatrastu sakarību!

Ja jūs uztraucaties par strādnieku un zemnieku
frakcijas taktiku, ja jūs kliedzat savā preseka tas
esot jums naža dūriens mugura, tad kad jus cīno-
ties pret reakciju, tad tas absolūti nevar grozīt mu-
šu taktikas līniju, jo strādnieku un zemnieku frakci-
jainav jāietur šinīs lietās pret jums nekadajlabvelī-
ga neutrālitāte, bet ar asu kritikas nazi jāuzgriež
jūsu sakari ar kapitālistisko valsti, ar korrupcijas
pamatiem.

Mums te jāpieskaras arī pie jūsu taktikas. Jūs
gribat lietu .attēlot, ka mūsu frakcija padarot neskai-
dru fronti šlarp buržuāziju un strādniecību. Bet
jāsaka" gan, ka mūsu frakcija ar savu taktiku nevis
aizmiglo, bet tikai noskaidro vel vairāk fronti starp
buržuāziju un strādniecību, padara ļoti skaidru šo
frontes, līniju. Jūs gribat strādniekiem iestāstīt, jus
gribat viņus apmānīt, it kā, jūs esat visos svarīgos
jautājumos ar cīņas fronti pret buržuāziju. Bet strād-
niekiem skaidri jāredzpatiesā fronte starp strādnieku
un darba zemnieku izsūktām masām no vienas _un
starp jums sociāldemokrātiem un buržuāziju kopēja lē-
ģerī no otras puses. Jūsu ministri, ganno laba, ganno
«kreisā» spārna ir sēdējuši pie kopēja galda dažādas
koalīcijās un cīnās vienu un to pašu ministru poste-
ņu dēļ. Labais spārns kopā ar sociāldemokrātisko
partiju sēd kapitālistiskās iekārtas banku_ amatos,
visi jūs esat vienas un tās pašas kapitālistiskas
valsts neatņemama sastāvdaļa. Tas beidzot strād-
niecībai jāredz un jānoskaidro! (Starpsaucieni:
«Bet jūs taču ari esat šīs Saeimas sastāvdaļa!»)
'Nē, mēs esam revolucionārās strādniecības sastāv-
daļa pret šo Saeimu. (Starpsaucieni.) Ne jūsu dēļ
mēs te esam, bet esam spiesti te but tikai strādnie-
cības uzdevumu pildīšanai. Jūs mums nevarat
likt atstāt Saeimu. Mēs esam te sūtīti un Izteiksim
strādniecības viedokli tā, kā tas saskan ar strādnie-
cības interesēm.

Kas attiecas uz šo interpellāciju, tad viņas lik-
tenis, kā tas redzams no dažādu koalīcijas grupu iz-
teiktiem' viedokļiem, ir jau skaidrs — viņas balsos
par uzticību valdībai, To šīs grupas ir deklarēju-
šas savā presē. Te mums tiešām rodas gadījums
pakavēties pie tā, kā Latvijas buržuazija,_ tagadēja
koalīcija izlieto visus paņēmienus, lai dažādās, poli-
tiskās un saimnieciskās blamāžas kaut kā no sevis
nomazgātu un izlocītos tautas priekšā. Viens _pa-
ņēmiens ir tas, ka jūs to ministri, kas visvairāk ir
sakompromitējies, par ko arī vidus slāņos un jūsu
vēlētāju aprindās ir radusies zināma neapmierinā-
tība un sašutums, vienkārši aizsūtat atlūgumos. Tā
aizgāja kara ministris Ozols, tieslietu ministris.
Bērents un šodien «aizgāja Dieva miera» Alberings,
kuram laikam sekos finanču ministris Petre-
vics. Tā ir jauna metode, uz!ko jāvēršdarba ļau-
žu uzmanība, 'norādot, ka tas- ir tikai paņēmiens, lai
parādītu neapmierinātiem slāņiem 1un plašākām ma-
sām,, ka kaut kas tiek darīts, ka kaut kas_ tiek labots
un valdības kursā mainīts. Tā ir zināmā mērā val-
dības politiska atjaunošanās pēc Šteinacha metodes
ar pērtiķu dziedzeru palīdzību. (Jautrība. Sauciens
no vietas: «Kas ir tie pērtiķu dziedzeri?») Tie, kas
nāks viņu vietā, būs tie' pērtiķu dziedzeri. Kas
būs tie pērtiķi, to mēs redzēsim., jo drīz vien jūs at-
vietosit šo ministru vietas.
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Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis (zvani): De-
putāt Janku, saucu Jus pie kartības!

O. Jankus_ (turpina): Jūs gribat ar šādiem lī-
dzekļiem pārvērst savu tagadējo «mūžīgo» koalīciju
par tādu, kas arvienu būtu spējīga atjaunoties. Bei-
gu beigas vairs nebūs neviena no tiem, kas bija val-
dības sastādīšanas laikā. Jūs varbūt izremontēsit
šo reakcionāro valdību tā, ka beigu beigās apmai-
nīsit pašu ministru prezidentu pret kādu citu, lai tā-
da veidā turētos pie varas.

Tas darba ļaudīrn jāzin. Tas jāzin arī tiem vi-
dus slāņu vēlētājiem, kuru pārstāvji sedz visas šīs
valdības operācijas. Tautas masām jāzin pienācīgi
novērtēt šokorrupcijas valdību, šokorruptantu val-
dību, kas apspiež strādnieku kustību, gatavodamies
uzvelt strādniekiem vēl lielākas saimnieciskas ver-
dzības jūgu,kas gatavojas iegrūst darba ļaudis kara
avantūrā ar Padomju savienību, lai izsūktu ne tikai
strādnieku sviedrus, bet lietu ari viņu asinis. Mēs
protestējam pret šo valdību un pret visu viņas kor-
rupcijas laupīšanas polītiku ...

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt Jan-
ku, es saucu Jūs pie kārtības!

O. Jankus (turpina): Mēs protestējam pret
strādnieku apspiešanu un izsūkšanu un tāpēc balso-
sim par neuzticību valdībai. (Starpsauciens pa la-
bi: «Neviens jau jūs nelūdz!») Mēs cīnīsimies pret
šokorrupcijas valdību un arī pret visām buržuāzijas
valdībām-, uz kurām cerē sociāldemokrāti. Mēs zi-
nām, ka ari šādas valdības turpinās strādnieku ap-
spiešanas un aplaupīšanas polītiku. Buržuāzijas
valdība nav tā, kas atbrīvos darba ļaudis no kor-
rupcijas vampīriem.

Priekšsēdētāja 'biedrs A. Kviesis: Deputāt
Janku, es saucu Jūs pie kārtības. Ja Jūs vēlreiz
lietosit šādus vārdus, es ņemšu Jums vārdu.

O. Jankus (turpina): Strādnieku un zemnieku
frakcija cīnās pret pašiem korrupcijas pamatiem.
Vienīgais reālais ierocis strādnieku un zemnieku
masu rokās cīņā pret šīm parādībām ir—_ trieciens
kapitālistiskās iekārtas pamatiem. (A Eglīša starp-
sauciens: «Kādas?») Laupītāju iekārtas! (A. Eg-
līša starpsauciens: «Kas tie tādi ir?») Tie, kas _iz-
dzīvo visas šīs sabiedrības un bankas. (A. Eglīša
starpsauciens: «Kur tie ir?») Tepat Latvija! (A
Eglīša starpsauciens: «Tā 'tad Latvijā ir laupītāju
iekārta?!») Kapitālisti ir tie, kas izlaupa darba ļau-
dis — tie ir laupītāji! (A. Eglīša starpsauciens: «Kur
ir tie laupītāji?») Taisāt kādus slēdzienus Jūs gri-
bat, es Jums pateicu skaidri un gaiši, ko es domāju.
Tur vajaga būt nekauņām ar ļoti biezu ādu, lai to
nesaprastu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt Jan-
ku! Es ņemu Jums vārdu un uzaicinu atstāt ka-
tedru.

O. Jankus (turpina): Korruptantu partija mums
aizbāž muti!... (Komandants A. Bauce noved de-
putātu 0. Janku no katedras.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija;_ runa vā-
ciski):*) Mani kungi! Ja mums butu jānodarbojas
tikai ar iesniegtā interpellācija minētiem jautāju-
miem, tad mums nevajadzētu daudz vardu teret
Interpellantu kungi iesniedza šo interpellāciju ka
steidzamu; tāpēc atsevišķam partijām nebija lespe^
jams lietišķi pārbaudīt apspriežamo materiālu. Ta
tad tagad mums tikai jāizšķiras, kam ticēt — vai
valdības, vai opozīcijas paskaidrojumiem. Vācu

*) Runātāja atreferējums.

KrSJumā Saeimas stenografiska
birojā, RlgS, Saeimas laukums.

frakcijai, kas nepieder ne pie opozīcijas, ne arī pie
koalīcijas, nav nekāda iemesla neticēt pilnīgi lietiš-
ķiem un nedivdomīgiem finanču ministra kunga pa-
skaidrojumiem un pieņemt, ka Bastjaņajkunga kabi-
neta lēmuma interpretācija ir autentiskāka par val-
dības interpretāciju. Tāpēc pilnīgi, dabīgi opozicija
nodarbojās savās runās vairāk ar mušu vispārīgam
financiālām operācijām nekā ar šo vienu kabineta
lēmumu un no jauna izvirzīja to tematu, ko mes
jau gadiem atkal- un atkal par jaunu apspriežami no
šīs katedras., un pārrunas par kuru mes esam para-
duši apzīmēt par «korrupcijas debatēm».

Mani kungi, jūs visi zināt, ka gandrīz no pašas
valsts dibināšanas mums ir darīšanas ar veselu rin-
du uzņēmumu, kas radīti uz _saimnieciski neveselas
bāzes, kas sevi nevar uzturēt paša speķiem _— ne
ar savu kapitālu, ne arī saimnieciskam spējam —
kas attīstījušies vienīgi, pateicoties ,valsts kredītiem
un tagad nevar ne dzīvot, ne arī nomirt, bet pa-
stāvīgi apdraud ar paredzamu kraehu ka mušu
valsts saimniecību, mūsu valsts saimniecisko pre-
stižu, tā arī plašas privātās saimniecības aprindas.
Arī Šodien mēs redzam sevi nostādītus jautājuma
priekšā — kā valstij jāizturas pret šiem uzņēmu-
miem, kādi līdzekļi tai jālieto, lai šo kopš _ gadiem
pazīstamo ļaunumu izravētu ar visam saknēm. Man
liekas, ka šo lietu padara par daudz vieglu, ja iedo-
mājas] ka par vienīgo līdzekli šī mērķa sasniegša-
nai var ieteikt — valdības' gāšanu, nepasakot, kas
tad īstenībā nākošai' valdībai būtu jādara, lai mus
galīgi atsvabinātu no šī stāvokļa, ko visas partijas
sajūt kā galīgi neciešamu.

Pirms kopēji apspriežamies par līdzekļiem, ar
kādiem šis ļaunums būtu apkarojams, mums jāvie-
nojas par to, kur īstenība slēpjas ļaunuma sakne.
Arī jautājums, kas tad īstenībā ir šī «korrupcija» ko
mēs šeit apkarojam, nav izšķirams ne ar primitīvo
Jankus kunga formulu, ka korrupcija esot kapitālis-
tiskās saimnieciskās iekārtas sastāvdaļa, nedz ari
ar naivo priekšstatu, ka pie korrupcijas vienmēr bu-
tu darīšana ar atsevišķu cilvēku personīgo krimina-
litāti. Es domāju, ka mums ar vārdu «korrupcija»
tanī nozīmē, ar kādu mums še darīšana, jāsaprot
katra saimnieciskās kopības interešu nostādīšana_alz
citām, ārpus šīs saimniecības esošam interesēm.
Un ja'mēs atskatāmies, kā bija šo uzņēmumu dibi-
nāšanas laikā, tad redzam,, ka tīri saimnieciskais
viedoklis ir nostādīts aiz nepareizi saskatīta greiza
nacionālisma interesēm, tāda nacionālisma, kas do-
māja, ka tanī pašā acumirklī, kad valsts nodibināta,
mēs esam spējīgi un ir mūsu pienākums izvilkt, ta
sakot, no zemes ari nacionālu kapitālismu nacionā-
las Hel'bankas, nacionālus uzņēmumus, šis tīri na-
cionālais priekšstats (N. Kalniņš no vietas: «Pie kā-
das tautības pieder Grube?») — privātu firmu bank-
rotiem. Kalniņa kungs, nav nekāda sakara, ar minē-
to jautājumu, — es saku, šis nacionālais priekšstats
ir novedis pie tā, ka ir radīta vesela rinda dzīvības
nespējīgu uzņēmumu, kas uzturēti mākslīgi ar valsts
kredītiem, kuri tagad ir pieauguši tāda mēra, ka to
piepēža likvidēšana varētu nopietni apdraudēt ne
tikai fiskālās intereses, bet arī visu valsts saimnie-
cību. Lai beidzot reiz šis lietas nokārtotu, pirmā
prasība ir, — ka mūsu sabiedriibas_ jāatsvabina no
aplami novirzītās nacionālās godkārības un jāatzīst,
ka privātie kapitāli nevar rāsities no vienas dienas
uz otru «par ordre de moufti», bet tiem jaatistas lē-
ni, no mazumiņa, stingri ieturoties vispārējo saim-
niecisko likumu rāmjos. Šis nacionālais gars nav
izzudis vēl līdz šai pašai stundai. Viņš bija arī tas,
kas novirzīja mūsu valsts banku, kas patiesība ir
emisijas banka, uz pārmērīgas kred'tsaimniecības
nepareiziem ceļiem. Emisijas bankas kredītpolitika
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nekad nedrīkst aizmirst, ka tai jāiet tādā virzienā,
lai visi bankas līdzekli būtu likvidi. un ka tāpēc
tas krediti vekseļu termiņu rāmjos jātur brīvi.

Bet mūsu valsts banka tomēr dod kreditus
daudz lielākos apmēros nekā jebkura privāta ban-
ka, un šeit mēs redzam to nevēlamo iespaidu, ko ir
radījusi pirmtiesību piešķiršana valsts bankai. Ka-
mēr katras privātas bankas pienākums ir pārlieci-
nāties par sava parādnieka maksāšanas spējām, mū-
su valstsbanka pavisam' nerūpējas par piešķirtiem
kredītiem, bet pieļauj sava parādnieka apkraušanu
ar parādiem līdz viņa maksāšanas spēju vispārējam
apmēram. To faktu, ka kāds uzņēmums bauda valsts
kreditu, visa pasaule novērtē kā pazīmi, ka šis uz-
ņēmums ir cienīgs saņemt kreditus; mēs turpretim
esam spiesti tagad paziņot ieinteresētiem ārzemnie-
kiem, ka pie mums valsts kredīta lielums ir pretējās
attiecības ar kāda uzņēmuma cienīgumu dabūt kre-
dītus. Jo lielāks valsts kredits, jo sliktāks uzņē-
mums! Valsts banka nedrīkst ļaut, lai to vadītu
vienīgi savujiizdevumu drošības fiskālās intereses,
bet tai jāievēro vispārējās valsts saimniecības labā
slava un drošība.

Un ja mēs beidzot jautājam, kā viss ir varējis
nonākt tik tālu, cik tālu tas ir nonācis., un kāpēc ir
tik grūti atrast izeju no tagadējā stāvokļa, tad mums
jāatzīst, ka iemesli atrodas pilnīgi nepielaižamā un
patiesi korruptīvā polītikas un saimniecības sajauk-
šana. Man, kungi, mūsu parlamentam ir liela vaja-
dzība, lai ari saimnieciskās aprindas nodarbotos ar
polītiku. Tā būtu savā būtībā mūsu darba spēju
stiprināšana, ja ?saimniecības vadītāji ieietu parla-
menta un valdība. Ar likuma noteikumiem tā ir
kļuvusi gandrīz pilnīgi neiespējama lieta. Ministru
kabineta iekārtas likums padara gandrīz par neie-
spējamu kādam oikonomistam ar godīgu sirdsapzi-
ņu fcļut kādreiz par finanču ministri. Tā vietā pa-
stāvīgi redzam šādu parādību: politiķis, kas līdz šim
nekad nav nodarbojies ar saimnieciskiem jautāju-
miem, kļūst tanī acumirklī, kad viņš ir ieguvis kā-
du_ politisku amatu, par_ saimniecisku darbinieku.
Mes jēdzam deputātus pārraudzības padomēs, ban-
ku kuratorijas un par visām lietām arī Latvijas ban-
kas,padome. Viņus ieliek šinīsamatos ne viņu saim-
niecisko «inašanudēļ,kuru viņiem nemaz nav, bet lai
izmantotu viņu politisko iespaidu, viņu partijas ie-
spaidu viena vai otra saimnieciska uzņēmuma labā.
Ta, mani kungi, ir tā īstā korrupcija, pret kuru
mums jaciņas, un mes nevarēsim radīt savai valsts
saimniecībai veselīgu bāzi, pirms nebūsim galīgi iz-
dzinuši partijas no visiem saimnieciskiem uzņēmu-
miem un pirmā kārtā — no Latvijas bankas. (M.
Fazersons no vietas: «Vai tas attiecas arī uz taga-
dējo koalīciju?») — Saprotams, kollēgas kungs! —
Mes nepiedalāmies tagadējā -koalīcijā, bet jaari mēs
tanī piedalītos, tad ar šādu saistīšanos vācu frakcija
nekad nav ļāvusi ierobežot savas tiesības kritizēt.
Man ļoti jānožēlo, ka jus neesat izpratuši no manasrunas, ka visi mani aizrādījumi nav vērsti pret kādu
vienu partiju, pret atsevišķām personām, bet pret
visu mušu parlamenta kopumu, kas patiesībā ir vai-
nīgspie visa ta ļaunuma, pret ko mēs cīnāmies. Stā-
voklis negrozīsies, mes netiksim pie veselīgiem ap-
stākļiem, kamēr nebūsim saņēmušies, lai kopīgi un
bez partiju izšķirības pulcētos ap cīņas paroli: polī-
tikas un saimniecības šķiršana! — jo to saistīšana
ir visas korrupcijas sakne.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-putātam Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-

stais nams! Vakar man bija izdevība noskatīties
mušu jauno filmu «Lāčplēsi». «Lāčplēsis» sākas ar
mums visiem pazīstamo Lāčplēša teiku. Pēc tam

darbība pāriet uz mūsu brīvības cīņām. Šīs brīvī-
bas cīņas attēlotas ļoti mīksti, ļoti viegli, bet tie cil-
vēki, kas šīs brīvības cīņas ir līdzi izcīnījuši, nevar
noskatīties vienaldzīgi, nenoslaucījuši asaru. —

Pēc šīm cīņām, pēc tam, kad Lāčplēsis ir iegu-
vis savu Laimdotu, kad Latvija ir ieguvusi savu brī-
vību, ir pagājuši vairāk kā 10 gadi. Un ko mēs re-
dzam vienpadsmitā gadā? Vai nebija veltīgi cīnī-
ties par brīvo Latviju, ja brīvā Latvijā pēc 10 ga-
diem ir tādai, kā tagad? Es saprotu, ja klūp zirgs
ar 4 kajam, tad cilvēks ar 2 kājām klūp vēl vieglāk,
un es saprotu, ka var būt cilvēki, kas klūp, un es
saprotu arī, ka cilvēkus, kas ir klupuši, sabiedrība
soda un nicina. Bet kā ir pie mums? Kāds ir stā-
voklis vienpadsmitā gadā pēc mūsu brīvības cī-
ņām? Tagad 'tie klupēji ir kļuvuši par varoņiem.
Kad viens tāds klupējs, kurš ir pratis pamatīgi ap-
strādāt valsts kasi vai kā citādi noziedzies, iznāk
no cietuma, viņš tiek sagaidīts, vārda tiešā nozīmē,
ar rozēm. _ Viņiem piegādā labākās vietas, un šie
kungi spēle mušu valstī pirmo vijoli.

, _ Lielākā _ Saeimas frakcija, viņas ļaudis ir ie-
jaukti netīrās lietās, par kurām runājam visu va-
karu. Es negribu to visu atkārtot. Tas arī nav va-
jadzīgs, jo neviens nav visas šīs lietas atspēkojis,
neviens nav nācis uz šīs katedras un nav atspēkojis
visu to, kas te ar faktiem un datiem pierādīts. Tas
nozīme, ka viss tas, ko teica godājamais deputāts
Bastjāņa kungs, ir pareizi. Un ja mums tomēr ir
tāda valdība, kas to nesaprot, ja tagadējā valdība
neprot goda_ un nezina savu pienākumu, tad tas ir
vairāk ka bēdīgi.

Tagad tiešām jāprasa, vai bija vērts cīnīties
par demokrātisku valsti, vai veciem cīnītājiem ne-
birst asaras par šīm cīņām. Pastaigājoties pa Rīgas
ielām, mes redzam daudz kropļu, kas cīņās par La-
tvijas demokrātiju zaudējuši savus locekļus. Ja nu
paskatāmies uz_ šiem. invalidiem, ja paskatāmies uz
atraitnēm un bāriņiem, kuru apgādnieki sevi ziedo-
juši brīvībai, vai tad sirds nelūzt? Bet vai mēs
varētu sagaidīt no tiem, kam būtu gods jāprot, go-
da prātu? Nē, šiem kungiem ir ļoti bieza āda!

Mes zinām, ka tagadējais stāvoklis Saeimā ir
tāds, ka nav iespējams izbeigt visas nebūšanas, jeb,
ka mes tas šodien saucam, korrupciju; mēs tās ne-
izbeigsim. Bet progresīvā apvienība, mēs divi de-
putāti, nevaram un negribam atbalstīt šo korrupci-
ju,_ tāpat kā neesam to atbalstījuši visu laiku, un
mes kā vecie brīvības cīnītāji, kuru rindās ir ļoti
daudz citu brīvības cīnītāju, arvien esam uzstāju-
šies un uzstāsimies arī turpmāk uz viskategoriskāko
pret visam šīm korrupcijām un nebūšanām. Esmu
pārliecināts, ka latviešu tauta, kas prata sev izcī-
nīt neatkarību, reiz pratis atkratīties ari no šiem
mošķiem, kas patlaban viņu žņaudz.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Jautājumi, pair kuriem mums šodien jāde-
batē, ir jau veci jautājumi, par kuriem runājam ne
pirmo reizi. Zemnieku banka, Uniona banka un
citi līdzīgi veikali ir jau bankrotējuši, taisās pašreiz
bankrotēt un varbūt arī nobankroiēs. Ja mēs par
to runājam, tad nebūt ne tāpēc, ka ir bankrotējuši
daži privāti veikali, jo mēs zinām, ka privāti vei-
kali ir bankrotējuši ļoti daudz, un par tiem no Saei-
mas katedras nebūtu sevišķi jārunā.

Tālāk jāsaka, ka varbūt nenāktos runāt Saeimā
ari par to, ka te privātos veikalos ir pienākti vai
nav pienākti krimināla rakstura noziegumi ar ne-
segtiem čekiem, pat dedzināšanas, krāpšanas un vil-
tošanas. Citos apstākļos arī tas būtu kriminālpoli-
cijas uzdevums — noskaidrot šīs lietas. Bet ja
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mums jaruna šeit Saeimā, tad galvenā kārtā tāpēc,
ka te_ pilsonisko frakciju priekšējos un vadošos so-
los sež taisni tie kungi, kuri ir politiski atbildīgi
par šiem darbiem. Taisni viņi ir politiski atbildīgi
nevis tie, kasarī, varbūt, parakstījuši šos čekus, kas
izdarījuši krāpšanas un viltošanas, jo viņi ir tie,
kas šos veikalus ir dibinājuši un faktiski vadījuši,
kas ir zinājuši, ko viņi dara, un kas paši ir izvēlē-
jušiespersonas, kam šos veikalus vadīt. Es to saku
tāpēc, ka galveniem politiskiem vainīgiem ir tieksme
pārvelt vainu uz techniskiem vainīgiem.

Jr tāda tieksme, kāda bieži mēdz būt avīžu re-
dakcijās, kur zināmos apstākļos galvenais redak-
tors noliek savā vietā tā saucamos «redaktorus-
sēdētājus» jeb «zicredaktorus», kā pie mums saka.
Te mums ir darīšana ar parādību, kur ari banku di-
rektori, politiskie vadītāji un atbildīgie darītāji ir
nolikuši savā vietā, varbūt, «zicdīrektorus» jeb, kā
viens žīdu laikraksts ļoti asprātīgi bija izteicies, viņi
ir noīrējuši sev pakaldaļas sēdēšanai gadījumam, ja
vajadzētu cietumā sēdēt. Tas ir diezgan pareizi,
jo šie paši kungi, kas tos veikalus dibinājuši, arī ir
zinājuši, ko viņi strādā. Nav tik svarīgi, vai viņi
paši arī katrreiz ir parakstījuši tos nesegtos če-
kus, bet viņi ir likuši un ļāvuši parakstīt tiem, ku-
rus viņi ir izraudzījuši par cienīgiem to darīt. Ja,
piemēram, te bija runa par Aleksandru Kārkliņu,
kuru ir izvēlējušies par to, kam mest virsū vainu,
tad man jāsaka, ka avīžu atreferējumos par izmeklē-
šanas kommisijas darbību ir teikts, ka no augstā-
kiem izmeklēšanas tiesnešiem — senatoriem Gobiņa
kungs ir liecinājis, ka direktoru Aleksandru Kārk-
liņu esot ievēlējusi vai iecēlusi akcionāru pilna sa-
pulce. Tā tad, kungi, kāpēc meklēt vainu tanī cil-
vēkā, kuru jūs paši esat iecēluši, kuru jums vaja-
dzēja pazīt un zināt, ka viņš ir tiesāts par krimināla
rakstura noziegumu, ka viņš, varbūt, savu sodu vēl
nav izcietis; un tomēr jūs viņu ievēlējāt.

Tālāk — tos pašus kreditus, to pašu naudu, ar
kuru viņi ir rīkojušies, taču ir devuši ne viņi, ne
šie «zicdīrektori», bet taisni politiskie direktori ir
to gādājuši. Neviens cits nav iespaidojis valdību
pieņemt labvēlīgu lēmumu Zemnieku bankai un ci-
tām, kā taisni tie politiskie kungi, kas sēd zemnieku
savienības pirmajos solos.. Neviens cits, kā tie
paši kungi, nav rūpējies arī par kredītiem Latvi-
jas bankā. Presē mēs dzirdam ļoti daudz, un es
domāju, ja šeit uzstātos pilsoņu kungi_ un_ gribētu
teikt savu atzinumu, tad viņiem būtu jāatkārto tas,
ko prese ir rakstījusi, ka sociāldemokrāti gribot iz-
mantot šo gadījumu polītiski, gribot saistīt šo po-
lītiku ar privātiem veikaliem. Te jāsaka, ka tas
mums nav vajadzīgs, jo šo darbu ir izdarījuši taisni
šie politiskie atbildīgie banku darbinieki un viņu ak-
cionāri, jo jūs esat saistījušies tik cieši, ka ne jūs
paši, ne cits kāds, pastāvot tagadējam Saeimas vai-
rākumam nevar vairs vaļā atraisīties. Mums at-
liek tikai konstatēt faktus.

Es negribu sīki atgrieztiespie visa tā, par ko
še runāts. Es negribu to atkārtot, bet ir ļoti_ in-
teresanti un raksturīgi, ka mūsu parlamentārās
kommisijas priekšā ir nostājies viens no augstā-
kiem tiesas kungiem, nostājies ka šī veikala atbildīgs
darbinieks — Uniona bankas padomes priekšsēdē-
tājs. Un šis kungs, kura pienākums, saskaņā ar viņa
amatu, būtu pieņemt juridiskus_un principiālus sprie-
dumus par tamlīdzīgam un citam lietam, pats jzvai-
rās no tiešas atbildes. Viņš saka, ka arī it ka gri-
bējis kontrolēt šo banku, bet kad viņam jautāts,kad
to gribējis darīt, tad izrādījies, ka viņš to gribējis
darīt tikai pēc tam, kad jau skandāls nācis gaisma.
Tā atbild viens Latvijas senators. Viņam netrūkst

bezkaunības tā atbildēt un palikt sava vieta sēžot,
turot portfelī tā direktora pārsūdzības rakstu, ar ko
viņš kopā strādājis Uniona bankā. Protams.pasta-
vot tai politiskai morālei, kas te tika raksturota, nav
brīnuimls, ka mūsu augstākie tiesas kungi_ lieto ari
šādus paņēmienus. Viņš nav vienīgais izņēmums no
tiesnešiem, kas darbojas bankā. Tapec nav brī-
nums, ka daži direktori, kas ir nodarījuši zaudēju-
mus Latvijas bankai un citām, nav saņemuši_ pelnīto
sodu. Šis skandāls dod rokā atslēgu, kasrada, kā-
pēc tas tā ir. Šiekungi, kas parlamentāra izmeklē-
šanas kommisijā spiesti izvairīties no tiešas atbil-
des par saviem darbiem, savos kabinetos neies tie-
sāt korruptantus, ar kuriem viņi sēž kopā bankās
vai citos nesolīdos veikalos.

Ja piegriežamies jautājumam, ko koalīcija grib
darīt, lai likvidētu šīs parādības, lai likvidētu kor-
rupcijas lietas, tad vienīgā atbilde ,ko, sēdei sāko-
ties, dzirdējām, ir bijusi — zemkopības ministra Al-
beringa aiziešana. No vienas pusēs zemnieku savie-
nība to uzskata par upuri, ko viņa nes korrupcijas
lietai, tiem grēkiem, ko viņa noziegusies. No otras
puses, demokrātiskais centrs, progresīvais bloks uz-
skata to par gandarījumu sev. Šinī gadījumā zem-
nieku savienība domā, ka Alberings ir tas Dieva jē-
riņš, kas nes pasaules grēkus. Demokrātiskais centrs
domā, ka Alberings ir korrupcijas ļaunais gars, kurš
tagad izdzīts no valdībasun kura tur nu vairs nebūs.
Jājautā: vai tad tagad Alberings ir vairāk noziedzies
nekā tad, kad viņš iestājās kabinetā, un kad mes uz
to jau vērsām jūsu uzmanību. Jūs tagad padzinat
viņu tāpēc, ka viņš dažus gadus atpakaļ bijis sai-
stīts ar «Latu», bet apmēram D/2 gada atpakaļ, kad
viņš tikko bija izstājies no «La-ta», jūs viņu ielīkāt
valdībā, smiedamies par sociāldemokrātiem, kas
gribot kompromitēt jūsu solīdos veikalus. Otrkārt
jājautā: vai demokrātiskais centrs doma, ka Albe-
ringa ļaunais gars viņam līdz šim neļāva atplest mu-
ti, lai uzstātos pret tiem valdības lēmumiem kas te
tika raksturoti. Vai viņiem nebija atļauts izteikties
un uzstāties valdībā pret šokorrupcijas polītiku kad
bija runa par Sinkas nama pirkšanu un Zemnieku
bankas ieķīlāto vekseļu atbrīvošanu no aresta. Iz-
rādās, ka par viņiem ir lidojis Alberinga ļaunais
gars un nav ļāvis to darīt. Es nezinu, vai turpmāk
būs labāk, vai tad viņiem būs mutes vaļa un ro-
kas brīvas, ja Alberinga vairs nebūs valdība, vai
tad viņi spēlēs aktīvāku lomu korrupcijas apkarošana.
Es nezinu, vai Alberings ir tik spēcīga persona, kas
spēs panest visu korrupcijas lielo grēku nastu, ko
koalīcija visu šo laiku ir krājusi. Man šķiet, ka Al-
berings viens nespēs panest visu atbildību. Taisni
otrādi: liekas, ka Alberings, aiziedams no zemkopī-
bas ministra amata, paliks par līderi tai partija, no
kuras viņš ir nācis un kura to uzskata un atzīst par
pavisam baltu. Alberings kā partijas Jīders droši
vien noteiks tās partijas polītiku, kurā sēdes tie paši
ministri, kas tagad to izdzinuši laukā. Es domāju,
ka nākošā koalīcijas apspriedē Alberings jums dik-
tēs savu polītiku vairāk nekā tagad, būdams zemko-
pības ministris. Alberinga aiziešanai nav nozīmes
jautājumā par uzticību vai neuzticību valdībai; ar
to varētu apmierināties tikai tie, kas grib šai jautā-
jumā spēlēt komēdiju, vai izlikties nesaprotam lie-
tas apstākļus un būtību.

Bet redziet, tur ir vēl viens āķis, ko izmet
«Brīvā Zeme», acīmredzot, zemnieku savienības uz-
devumā, ar kuru viņa, liekas, grib ķert sevišķi de-
mokrātisko centru. Man šķiet, ka šis āķis ir daudz
spēcīgāks nekā upura jērs Alberings. «Brīvā Zeme»,
runājot par ministru maiņām un par koalīcijas stāvo-
kli, sakarā ar šiemkorrupcijas skandāliem,kas tagad
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ir atklājušies, minēti šādi argumenti: «Visās koalīci-
jas grupās ir noteikts uzskats, ka šīs koalīcijas lau-
šana nav pielaižama. Neviena cita kombinācija
neko. labāku nevarētu dot. Saprotams, sociāldemo-
krātiem tagad jo sevišķi, kad slimo kasu likums
nāks 'dienas kārtībā, būtu patīkama valdības maiņa,
bet...»

Uzkrīt, kāpēc taisni tad, kad ir runa par mi-
nistru maiņām, par valdības stāvokli, Alberinga at-
saukšanu u. t. t., nepieciešams runāt par slimo kasu
reformu. Acīmredzot, te lietots tas pats paņēmiens,
kādu lieto Sibīrijā, kur, iejūdzot suņus ragavās, ilkss
galā piekar gaļas gabalu, tā ka suņi to nevar aiz-
sniegt, bet saožot gaļas smaku un skrienot tai pakaļ
velk ragavas, bet gaļu dabū tikai vakarā. Tas pats
ir arī tagad, ja saka: nejauciet tikai koalīciju, tad
jūs tiksit slimo kasēs. Tagad jūs kārdināt ar slimo
kasu aparātu un mēģināt ar to stiprināt savas poli-
tiskās pozīcijas. Bet ja nu tagad, atrodoties šinī
korrupcijas zaņķī gandrīz līdz kaklam, kad jau
ūdens sūcas mutē, viņi vēl ar lielu rūpību skatās,
kas notiek slimo kasēs un vai tur nevar ko pāror-
ganizēt, tad jāprasa viens, kas te drusku jau tika
minēts: kāpēc jūs neredzat to, kas notiek Tautas
labklājības ministrijā, kur ir līdzīga organizācija, t. i.
apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos, kur
tautas labklājības ministra kungs ir vicepriekšsēdē-
tājs, otrkārt—pats tautas labklājības ministris un
treškārt — Latgales akciju bankas akcionārs. Tagad
iznāk, ka viens no apdrošināšanas sabiedrības val-
des locekļiem, kuri saņēmuši ap 20 miljonu tautas
naudas, kas jāizmaksā strādniekiem sakropļošanas
un nelaimes gadījumos — lūdz tautas labklājības mi-
nistri, t. i. sevi, atļaut noguldīt šo naudu dažās
bankās. Un viņš arī paraksta akta rezolūciju, ka,
lūk, tas tiekot atļauts. Ar to vēl nav beigas; daļu
šīs naudas viņš nogulda tanī bankā, kurā viņš pats
ir akcionārs. (V. Rnbulis no vietas: «Nav patie-
sība!») — Ja nav patiesība, tad nāciet uz šīs ka-
tedras un pasakait to; tad mēs jums atbildēsim. —
Ja nu progresīvais bloks (saucipus pa labi: «Kāds
tam ar visu to sakars?») — tūliņ būs tas sakars —
tik nežēlīgā kārtā ir padzinis Alberinga kungu,
kurš, spriežot no tās motivācijas', kas agrāk nebija
zināma, dažus gadus atpakaļ esot bijis «Latā», un,
kā šodien noskaidrojās, visu laiku pretlikumīgi .ir
bijis Zemnieku bankas valdē, tad taču no progresīvā
bloka — daudz jau no viņa nevar prasīt — vismaz
tikdaudz gan varētu prasīt, lai viņš pieprasa Ru-
buļa kunga atkāpšanos, kuram ir bijušas ne sliktā-
kas kombinācijas par Alberinga kungu, kurš
formāli ' un juridiski nav palicis pakaļ Alberinga
kungam. (P Ulpe no vietas: «Labā skolā bijis!»)
Ta tad paņēmiens, ko tagadējā koalīcija šodien ir
mēģinājusi izlietot_ it kā par masku savai korruptī-
vai politikai, lai rādītu uz ārieni,ka viņa ir atradusi
motivāciju balsošanai pret neuzticību valdībai, ir
galīgi caurspīdīga maska, kas arī ne tikai polītiski,
bet savos faktiskos pamatos grib veicināt to, ko šeit
teica finanču ministra kungs.

Izrādās, ka viņa galvenie fakti, kas, varbūt, šinī
korrupcijas sistēmā ieņem samērā sīkāku vietu, ir
galīgi nepareizi; arī atbilde uz tiem bija galīgi ne-
pareiza, un nerodas neviens, kas šodien nāktu un
kaut ko paskaidrotu. Nekādu citu motīvu nebija —
bija tikai vieni motīvi — finanču ministra nepareizie
motīvi. Finanču ministris, runājot par tagadējās val-
dības saimniecisko polītiku, par finanču politiku,
teica, ka mums esot par maz bagātnieku, ka vajagot
radīt vairāk bagātnieku un ka valdība negribot sa-
tricināt saimniecisko dzīvi, it kā šie bankroti, kas
tagad notiek, nebūtu jau satricinājumi, kas radušies

valdības polītikas dēļ viņas atbalstītos uzņēmumos.
It kā tā nebūtu bijusi aizbildniecība, ja valdība lemj
par Zemnieku bankas vekseļiem un kāda nama pār-
došanu vai pirkšanu.

Kad nu visas tās finanču un 'saimnieciskās poli-
tikas principiālās gudrības ir izteiktas, tad jājautā
finanču ministrim, vai korrupcijas sistēma un korrup-
cijas politika arī ietilpst šinī_ saimnieciska un fi-
nanču politikā, par kuru runāja Petrevica kungs,
jebvai tā ir tagadējai valdībai glužipatstavlga lieta.
Man liekas, ka uz to viņam vajadzēja atbildēt. Bet
viņš atbildēja apmēram tā, ka Zemnieku banka_ pie-
derot pie solidiem veikaliem, kas valdībai jasau-
dzējot.

Balsot par uzticību šai valdībai nozīmētu, ka
Zemnieku banka jāsaudzē, lai tas arī maksātu val-
stij ko maksādams. Protams, mēs neko vairāk un
labāku nevarējām sagaidīt, jo nevar taču atbildēt
par lietām, kur nav ko atbildēt: nevar taču pārgro-
zīt faktus, kaut arī to gribētu pats ministra kungsj

Pēc šādas valdības atbildes atliek_ tikai viens
slēdziens. Tagadējās koalīcijas politikā nekas ne-
mainīsies nedz ar Alberinga, vai _citu ministru_ pa-
dzīšanu. Šīkorrupcijas politika, kā mes to redzējām
pašas «Brīvās Zemes» motivējumos, ,ir uzvisciešako
saistīta ar reakciju mūsu sociālā politikā. Šī kor-
rupcijas politika ir viens no vispārējas politiskas
reakcijas motīviem, kas vērsta uz demokrātijas iznī-
cināšanu. Šī korrupcijas politika necieš nekādu at-
klātību, nekādu demokrātiju un uecie_š arī nekādas
sociālas labierīcības sev blakus, tāpēc ka viņa ir
ļoti neganta un rijīga. Viņa viena pati grib visu ap-
rīt. Viņa negrib daudz runāt un atbildēt, bet grib
tikai izlietot visus tos līdzekļus, kas no tautas gra-
šiem sakrājušies valsts kasē.

Tāpēc atbilde šai politikai, tas minimums, ko
varētu prasīt, varbūt, ne no sociāldemokrātu frak-
cijas, bet gan no jebkura pilsoņa varētu _būt_ tikai
viena: tagadējai valdībai visā visuma jāatkāpjas.
Tagadējās valdības vietā, ja jums briesmīgas bailes
no sociāldemokrātu valdības, kāta varētu ^sagraut
visu -tagadējo valsts iekārtu, varētu nākt kāda cita
valdība. Tas ir cits jautājums, vai pie tagadēja Sa-
eimas sastāva var būt sociālistiska valdība, vai ne.
Bet es domāju, ka neatkarīgi no tā šai valdībai vaja-
dzēja atkāpties, jo tāda valdība, kas ar visiem polī-
tikas līdzekļiem sedz šīs kriminālās parādības, nav
iespējama. Ja, kungi, Latvijāir iespējama tāda val-
dība, tad pati Latvija ir nostādīta_ neiespeja'ma stā-
voklī visu citu kultūras un civilizēto valstu starpa.

Protams, sociāldemokrātus šī izeja nevar ap-
mierināt. Sociāldemokrāti domā, ka' nevar apmie-
rināties ar notikušo Alberinga upurēšanu. Sociāl-
demokrāti uzskata, ka šī korrupcijas polītika izbeig-
sies tikai tad, lūzums šai sociālā politikā notiks tikai
tad, kad grozīsies spēku attiecības šeit Saeima, kad
nesēdēs šeit vairākums,kas tik brutālā un nekaunīga
kārtā sedz visus korrupcijas veikalus. Tas ir mūsu
slēdziens. Šim jautājumam apmierinošu atbildi mūsu
Saeima nav spējīga dot. Te atbildi var dot tikai
pati tauta, lai nesēd Saeimā tāds vairākums, kas
atbalsta korrupcijas polītiku un sedz to uz visas lī-
nijas.

Pie tā, ko te allaž no katedras saka kommūnisti
un šodien pilnīgi trafaretiskā kārtā atkārtoja Jankus
kungs, man nav sevišķas gribas pakavēties sīku-
mos, jo uz to ir atbildēts jau vairākkārt. Jankus te
atkārtoja veco trafaretu, kas nedeva nekā jauna.
Es gribētu vēl tikai piezīmēt to, ka viss Jankusa stā-
stītais par kapitālismu un šķiru cīņu bija zināms teo-
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rētisks. referāts par to, kas ir korrupcija, kapitā-
lisms un šķiru cīņa. Viss tas mums jau pazīstams
un sociālistiem jau kopš 80 gadiem zināms, kas ir
kapitālistiskā iekārta un šķiru cīņa. Tikai Jankus
piedevums vēl klāt ir tas, ka sociāldemokrāti šinī
Latvijas korrupcijas vēsturē un vēsturē vispār spē-
lējot lielu lomu. Ja Jankum tagad ir iespējams ru-
nāt arī par Latvijas korrupcijas vēsturi, tad tas tikai
pierāda, ka sociāldemokrāti ir spēlējuši vēsturē ne
tikai to lomu, ko viņiem cenšas piešķirt Jankus, bet
arī vēl citādu lomu. Ja nebūtu Latvijā sociāldemo-
krātu, tad Jankus nerunātu par šo korrupcijas vē-
sturi, jo šās vēstures nemaz nebūtu. Tad nebūtu
cīņas un arī viņas metodes pret pašu kapitālistisko
iekārtu, nebūtu cīņas pret korrupciju. Tad tas viss
nebūtu redzams. Bet tagad mums ir šī vēsture, un
Jankus par to var runāt..

Ja jūs te vēl runājat par kapitālisma pamatiem
un par to, kas vainīgs šotagadējāsvalsts pamātu uz-
turēšanā, tad es gribētu atbildēt, ka valsts pamats,
kapitālistiskās valsts pamats no strādnieku šķiras
viedokļa nav uzskatāms par tādu, kas butu aizstā-
vams, bet tikai ar kommūnistu tukšo frazeoloģiju
un kapitālistiskās valsts pamatu graušanu tie varētu
pastāvēt vēl 100 gadus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti goj
dātie tautas vietnieki! Rudevica kungs nupat sava
runā izteica diezgan nesmuku salīdzinājumu — ru-
nājot par Sibīrijas suņiem. Šinī gadījumā viņš tas
iestādes, kuras uzskatīja par ļoti labam, salīdzināja
ar gaļas gabalu, nostādīdams lietu ta, ka šo gardo
kumosu gribot dabūt demokrātiskais centrs un tāpēc
tad nu skrienot. Man jāapgriež šī lieta otrādi. Lai-
kam ir tā, ka jums ir bailes pazaudēt šo gardo ku-
mosu. Mēs tā nedomājam; tāpēc ir nevieta šīs
lietas vest sakarībā ar mums.

Es uzsveru, ka progresīvais centra bloks visās
šinīs lietās, kas še šovakar pārrunātas, ir pilnīgi ne-
atkarīgs un var teikt ir pozīcijai, ir opozīcijai patie-

' slbu. Mēs uzsveram, ka tie, kas ir strādājuši šinīs
veikalos un ir atradušies valdība, ir spiesti no tas
aiziet. To es uzsveru vēlreiz no šis vietas. Tagad
ir sākta jauna līnija. Pilsonība pati meģinastikt gala
ar saviem spēkiem. Kamdēļ? Pec mušu pārliecības
visos šinīs veikalos ir personas, kam vajadzētu aiz-
iet no valsts naudas lādes un citam valsts iestādēm.
Mēs teiksim patiesību acīs un esam teikuši.

Mūsu priekšā ir_ šaura interpellācija par Zem-
nieku banku. Pārejās lietas, Cielēna un Bastjāņa
kungi, atrodas Jūsu un pārējo kommisijas locekļu ro-
kās. Es domāju,ka tā rīkosies nesaudzīgi, bezpar-
tejiski', objektīvi un cels gaisma un noskaidros visas
nelikumības. Nav tālu tā diena — jodomāju,ka par-
lamentārā izimeklešanas_ kommisijā nestrādās mēne-
šiem ilgi —, kad dzirdēsim patiesību, kas tur slēp-
jas. Skaidrība, objektīvitāte _mums te_ ir nepiecie-
šama. Es pateikšu arī, kamdēļ. Tamdēļ, ka jus, so-
ciāldemokrātu kungi, cenšaties te piesaistīt domu,
it kā progresīvais centra bloks gribētu ko segt, vai
slēpt. Es domāju, to jūs nevarat pārmest nevienam
no mūsu deputātiem, arī mūsu pārstāvim ne, _kas ie-
vēlēts parlamentārā izmeklēšanas kommisijā. Jus
nevarat un nedrīkstat pārmest, ka mes censtos ko
noslēpt. Tā tas nav.

Bet tāmi pašā laikā es teikšu, ka mums ari ne-
vajaga iet uz Uniona banku aizņemties naudu.
(Starpsauciens pa kreisi.)_ Mums nevajadzējajet aiz-
ņemties arī citās bankas. Tie, kas aizņēmušies

naudu Uniona bankā, ne ikkatru reizi varēs ar skai-
dru apziņu pateikt, ka viņi pareizi darījuši. Tie arī
nevarēs pateikt, ka Uniona bankai naudu nevaja-
dzēja dot. Man šķiet, ka te ir dziļa patiesība. Bet
tagad ir par vēlu par šīm lietām runāt. Un tagad
var teikt tikai to, ka mums šo augoni vajaga cen-
sties kopējiem spēkiem izgriezt. Mums ir cerība,
ka tas izdosies, un tad būs labi; bet ja mums šī ce-
rība zudīs, tad tā būs cita lieta, tad mums par to
vajadzēs runāt. Tad mēs lietosim citus līdzekļus,
kādus atradīsim par pareiziem, un turpināsim tos
lietot tikmēr, kamēr lieta ies pareizi. Bet ja nesek-
mēsies, tad būs jādara kas cits.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par finanču
ministra atbildi izbeigtas. — Vārds personīga lieta
deputātam Rubulim .

V. Rubulis (Latgales demokrātiskā zemnieku ap-
vienība): Augstais nams! Deputāts Bastjāņa kungs
savā runā teica, ka tautas labklājības ministris pro-
tot atrast visādus ceļus, kā putināt slimo kases, bet
pats personīgi piedaloties bankās un dažādos citos
uzņēmumos.

Par to slimo kasu putināšanu man jāsaka, ka
Bastjāņa kungs, būdams slimo kasu direktors un sa-
ņemdams tur algu, ir putinājis slimo kases vairāk
nekā es. Taisni otrādi: revidējot slimo kasu saim-
niecību un cenšoties to pareizi nostādīt, es esmu ne-
vis putinājis, bet radījis taupību. —

Par piedalīšanosbankās un citos uzņēmumos es
teikšu sekojošo. Ir pilnīga nepatiesība tas, ko teica
Rudevica kungs, ka es esot Uniona bankas akcio-
nārs. (A Rudevics no vietas: «Kas to teica?») Jus
to teicāt! Lūdzu, paskataities stenogrammā! {A.
Rudīvics no vietas: «Akciju bankā!») Jūs teicāt —
Uniona bankā. Es nekad neesmu bijis akcionārs
Uniona bankā. Neesmu akcionārs arī kādā cita
bankā (starpsauciens), arī Latgales akciju bankā ta-
gad vairs nē. (F- Cielēns no vietas: «Jūs paši at-
zināties!») Jā, šai bankai nodibinoties, man bija da-
žas, kādas 13 akcijas, par 25 latiem katra. Vai Jūs
domājat, ka tas ir liels noziegums, ja par kādiem
300—400 latiem bankā ir palikušas dažas akcijas?
Tās tagad, paldies Dievam, ir likvidētas._ (Saucieni
pa kreisi: «Vai šodien?») Nav tik svarīgi, kad tās
likvidētas, vai šodien, vai agrāk. Tas, ka vienam ir
kādas 13 akcijas bankā, kura nodibināta

^
Latgales

interešu aizsardzībai, nav nekāds liels pārkāpums.
Līdz pārgrozījumu izdošanai Ministru kabineta ie-
kārtas likumā šī gada februārī arī likumā nebija pil-
nas skaidrības par šo jautājumu.

Tālāk vēl bija pārmetums, ka es savienojot
kādu amatu apdrošināšanas sabiedrībā ar ministra
amatu. Vismazāk man to varētu pārmest Bastjāņa
kungs, jo viņš, būdams finanču ministris, bija ari de-
putāts un, saņemdams abās vietās algu, vēl bija arī
Zemes bankas padomes loceklis, kas ir vairāk pa-
dota finanču ministrim nekā šī sabiedrība tautas lab-
klājības ministrim.

Bez tam es nekad neesmu ķēries pie tādiem
aplinkus ceļiem, pie kādiem ir ķēries savā laikā
Bastjāņa kungs. Būdams finanču_ ministris un ban-
kas padomes loceklis, bet gribēdams katrā ziņā
tikt arī par padomes priekšsēdētāju, Bastjāņa kungs
uz vienu dienu saslima, lai Skujenieka kungs un
citi ministru kungi pa to laiku_ varētu ievēlēt viņu
bankas padomes priekšsēdētāja amatā. Citiem
vārdiem — viņš ir mēģinājis panākt personīgu ie-
celšanu sava resora padotā iestāde par padomes
priekšsēdētāju.

i
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tas nav vairs per-
sonīgā lietā.

V. Rubulis (turpina): Par to naudas noguldī-
šanu es varu teikt, ka tiešām nauda tika noguldīta,
bet tā ir noguldīta šinī sabiedrībā ar Tautas lab-
klājības ministrijas — kungi, ne ministra, bet mi-
nistrijas — piekrišanu, kas arī likumā paredzēts. Mi-
nistrija ir tam piekritusi, jo neviens taču nevarēja
paredzēt, ka banka, kurai tikko atvēlēts 3 miljonu
latu liels kredits ar sociāldemokrātu pārstāvi pado-
mes priekšgalā, ir nedroša.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Personīgā lietā
vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Kāda valdī-
ba mums ir patlaban pie varas, to jaupierāda kaut
viena valdības locekļa Rubuļa kunga vārdi
personīgā lietā. Rubuļa kungs, kurš vakar
vienā Saeimas ieceltā iestādē paziņoja, kas arī ir
dokumentēts, ka ir akcionārs Latgales akciju ban-
ka, šodien atrada_ par iespējamu to noliegt un sa-
cīt, ka ta nav. Tā valdības loceklis nevar rīkoties!
(Saucieni pa kreisi: «Kauns! Kauns!» — Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Lūdzu ap-
mierināties!

V. Bastjānis (turpina): Eglīša kungs, es Jums
par apmierinājumu varu arī pateikt, ka Rubuļa
kungs ka ministris darbojas vairāk gadu; viņam
taču vajadzēja izlasīt kaut Ministru kabineta ie-
kārtas likumu un zināt, ka viņam nav bijis brīv
but tādās bankās par akcionāru un vajadzēja ak-
cijas jau sen Jlkvidēt; patiesībā tās vajadzēja likvi-
dēt tanī diena, kad viņš iestājās valdībā. To viņš
nav darījis, un javiņš šodien akcijas ir pārvedis
uz_ savas sievas vārdu, tad tas viņu neglābj — ne-
glābj tāpēc, ka saskaņā ar Ministru kabineta ie-
kārtas 29. panta noteikumiem ministrim pat caur
trešaim personām nav pielaižams šāds savienojums,
nerunājot jau par radiem.

Tālāk, ja esmu pareizi informēts, Rubuļa
kungs ir bijis ne tikai akcionārs, bet arī Latgales
akciju bankas padomes priekšsēdētājs un no šī
amata atteicies tikai februāra mēnesī.-

Tā tad viens valdības loceklis atrod par iespē-
jamu uzstāties šeit Saeimā un teikt klaju nepatiesī-
bu

^
Sakait, kungi, kāda var būt uzticība pret visu

parejo, ko viņš runāja!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā

lieta deputātam Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Deputātu kun-

gi! Tautas labklājības ministra kungs, runādams
personīgā lieta, uzskatīja par vajadzīgu aizskart
arī manu personu, proti, tāda nozīmē, ka Uniona
bankai lielie krediti piešķirti ar manu kā Latvijas
bankas padomes priekšsēdētāja piekrišanu. Es do-
māju, ka_ bankas padome sēž arī Rubuļa kungam
tuvi kollegas, kas varēja viņu pareizi informēt. Es
domāju, ka viņš arī būtu informēts, ja pie viņiem
butu griezies. Rubuļa kungs varēja pārbaudīt ma-
nu stāvokli šinī jautājuma arī pie citiem padomes
locekļiem. Rubuļa kungs varēja pārbaudīt manu
stāvokli šinī jautājuma arī Latvijas bankas valdē.
Tur visur viņš butu neapšaubāmi pārliecinājies,
ka es šai kreditu piešķiršanai neesmu piekritis. To
Rubuļa kungs ļoti labi var arī vēl tagad pārbau-
dīt. Un ja nu Rubuļa kungam tomēr bija vajadzīgs
šeit nākt un paust nepatiesību šinī jautājumā, tad
tas laikam, bija vajadzīgs citiem nolūkiem, bet ne
patiesības laba.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegtas divas
pārejas formulas. Pirmā pārejas formula, ko ie-
snieguši deputāti F. Cielēns, A. Petrevics u. c,
skan:

«Noklausījusies finanču ministra sniegto valdības atbildi
uz interpellāciju, Saeima atrod to par neapmierinošu.»

Otru pārejas formulu iesnieguši deputāti L.
Ausējs, J. Rancans, A. Alberings, K. Pauļuks, J.
Kullltis, A. Bļodnieks, J. Breikšs, M. Dubins, A.
Dzenis, J. Pommers u. c:

«Noklausījusies vaidbas atbildi pie iesniegtā pieprasījuma
un debates pie tā, Saeima- pāriet uz nākošo dienas kārtības
punktu.»

Saskaņā ar kārtības ruļļa 131. pantu pirmā
balsojama nemotivētā pārejas formula, tāpēc vis-
pirms nāks nobalsošanā deputātu Ausēja, Rancana
Alberinga u. c. iesniegtā pārejas formula. — Ie-
sniegts priekšlikums:

«Liekam ppriekšā -nobalsot pārejas formulas vārdiski, iz-
saucot deputātus pēc vārdiem.»

Pārejas formulas nobalsosim, izsaucot deputā-
tus vārda. Nobalsošanā nāk deputāta Ausēja u. c.
iesniegtā nemotivētā pārejas formula. Tie, kas
balso par šo pārejas formulu, lai atsaucas «par»,
kas balso pret, lai atsaucas «pret»; kas atturas, lai
atsaucas «atturos».

Abuls, Mārtiņš, nav klāt; Kviesis, Alberts — par;
Alberings, Arturs —par; Laicens, Linards — pret;
Annuss, Jānis — par; Laimiņš, Kārlis — par;
Ausējs, Longins — par; Lazersons, Maksis — pret;
Balodis, Jānis — par; Lejiņš, Pauls — pret;
Balodis Jānis — pret; Lorenes, Kiāvs — nav klāt;
Ba odis, Kārlis — pret; Maizelis, Noijs — pret;
Barkans, Vinca — par; Menderis, Fricis — pret;
Bastjānis, Voldemārs — pret; Miezis, Ernests — pret;
Beldaus, Kārlis — par; M lbergs, Gotfrids — par;
Bergs, Arveds — par; Muižnieks, Izidors — pret;
B lmanis, Roberts — pret; Nuroks, Arons — pret;
Birznieks, Jānis —- par; Nuroks, Markus — P'ret;
Bļodnieks, Ādolfs — par; Opyncans, Jānis — pret;
Breikšs, Jānis — par; Ozoliņš, Gustavs — par;
Bried.s, Augusts — pa'r; Ozoliņš, Lūkass — par;
Būmeisters, Kārlis — pret; Pabērzs, Juris — par;
Celmiņš, Hugo — par; Pabērzs, Sebastjāns — par;
Celms, Jūlijs — pret; Pastors, Alfonss — par;
Cie'ēns, Fēliks — pret; Pauluks, Kārlis — par;
Dēķens, Kārlis — pret; Petrevics, Andrejs — pret;
Dubins, Morduchs — par; Pigulevskis, Vladimirs —
Dukurs, Roberts — pret; pret;
Dzelz tis, Eduards — pret; Pommers, Jānis — par;
Dzelzītis, Hugo — nav klāt; Pusuls, Voldemārs — par;
Dzenis, Antons — par; Radziņš, Eduards — pret;
Eglītis, Arkādijs — par; Rancans, Antons — par;
Eliass, Kristaps —? pret; Rancans, Jezups — par;
Ērglis, Jūlijs — par; Reinhards, Gustavs — par;
Firkss, Vilhelms — par; Rimbenieks, Ēvalds — par;
Grantskalns, Eduards — par; Rozentāls, Miķelis — pret;
Gulbis, Vilis — par; Rubulis, Vladislavs — par;
Hans, Džons — par; Rudevics, Ansis — pret;
Ivbulis, Staņislavs — par; Sanders, Visvalds — par;
Jankus, Oskars — pret; Skujenieks, Marģers — pret;
Jeļisējevs, Grigorijs — pret; Šēlejs, Lotars — par;
Jeršovs, Leonids — pret; Sīmanis, Pauls — par;
Jukšinskis, Antons — par; Špolanskis, Leontijs — par;
Juraševskis, Pēteris — par; Šterns, Jānis — pret;
Kapiņš, Augusts — par; Trasuns, Jezups — par;
Kalniņš, Bruno — pret; Ulmanis, Kārlis — nav klāt;
Kalniņš . Nikolajs — pret; Ulpe, Pēteris — pret;
Kalniņš. Pauls — pret; Vecķalns, Andrejs — pret;
Kallistratovs, Meletijs — pret; Veržbickis, Jānis — par;
Kauliņš, Jānis — par; Vestermanis, Verners -^ par;
Kiršteins, Kārlis _ par; Viļpiševskis, Jaroslavs —
Kirilovs, Stepans — par; par;
Klīve, Ado.lfs_— par; Vinters, Jānis — pret
Korņiljevs, Jānis — nav klāt; Višņa, Jānis — pret;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs Zeibolts, Pēteris — pret;

— pret;_ Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Kullītis, Jēkabs — par; pret;

Balsošanas rezultāts: pan vienkāršo pārejas
formulu nodotas 53 balsis, pret — 42 balsis. Vien-
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kāršā pārejas formula pieņemta;_otra pārejas for-
mula atkrīt. — Deputāts F. Cielēns iesniedzis pa-
ziņojumu par balsošanas motīviem:

«Es balsodu pret uzticību ministru kabinetam" tāpēc, ka tas
nes politisku un morālisku atbildību par korrupcijas un valsts
mantas izsaimniekošanas sistēmu.»

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Vēlā pusnakts stunda ministru
prezidents Celmiņš ies ar drošu pratu uz māju,

un viņu pavadīs visa koalīcija ar atvieglotu sirdi,
ka atkratījusies no interpellācijas. Noveļam_ ,lai-
mīgu ceļu līdz nākošai korrupcijai! Bet sociālde-
mokrātu frakcijas, visas darba tautas un darba īn-
telligences cīņa pieaugs ar katru nedēļu*un katru
mēnesi, līdz Brieža kunga un pārejas koalīcijas kli-
ķe no šīs katedras tiks satriekta un salauzta!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēla laika deļ pre-
zidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Nākoša sēde bus piektdien, 7. marta,
pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.50 nakti.)

V sesijas 13. sēde 1930. gada 7. martā.

(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana 462

2. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 462—464

3. Likumprojektu nodošana kommisijam 463

i. Budžeta kommisijas priekšlikums — pagarināt izskatīša-

nas termiņu pargrozījumiem_ un papildinājumiem li-
kumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(pieņem) . . . 463

5. Juridiskās kommisijas priekšlikums — pagarināt izskatī-
šanas termiņu diviem likumprojektiem par nekusta-

mas mantas atsavināšanu Rīgas pilsētā (pieņem) . . 463

6. Deputāta N. Kalniņa u. c. iesniegtais priekšlikums —
uzdot valdībai divu nedēļu laika iesniegt Saeimai li-
kumprojektu par nopelnītas darba algas izmaksas un
piedzīšanas nodrošināšanu algotiem darbiniekiem (pie-

ņem) :
N. Kalniņš (sociāldemokrāts) 453

7 Budžeta kommisijas priekšlikums par grozījumiem valsts
budžetā 1929./30. saimniecības gadam (pieņem):

V. Bastjānis. referents 4̂ 4

8. Deputāta A. Petrevica u. c. iesniegtais jautājumā iekš-
lietu ministrim par arestēto strādnieku sišanu 9. poli-
cijas iecirkni :

A. Petrevics (sociāldemokrāts) 465, 468

E. Laimiņš, iekšlietu ministris 467

J. Balodis (strīdnieku un zemnieku frakcija) 468

9 Deputāta J. Višņas u. c iesniegtais jautājums satiksmes
ministrim par atlīdzības izmaksāšanu Satiksmes_ mini-

strijas dienas strādniekiem par neizlietoto atvaļinājumu:

J. Višņa (sociāldemokrāts) 469

10. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam 470

11. Kafa ministra atbilde uz deputāta L. Laicena u. c. ie-

sniegto jautājumu :

M. Vācietis, kara ministris 470

12. Likums par 1905. gada 17. jūlijā Hāgā parakstīto kon-

venciju par cīvīltiesāšanaš kārtību (pieņem steidzamī-

bas kārtībā):
K. Pauļuks, referents * 470

471
A. Bergs, referents ^'

13 Pilsētu pašvaldības likums (2. lasījuma turpinājums):

E. Rimbenieks,, referents 477, 487, 490, 492, 496, 498, 499,

J Zlaueotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija"! 477,6 478, 484

E. Grantskalns (zemnieku savienība) 478, 486, 493, 495,
498—500, 503

E. Radziņš (sociāldemokrāts) . . . 479, 486, 489, 494, 503
M. Lazersons (Ceire-Cion) 480

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija) . 481, 486

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) 481, 497

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija)432, 491

A. Bergs i nacionālais bloks) 483

A. Vecķalns (sociāldemokrāts) .',.-..' 484

K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 491

J. Breikšs (demokrātiskais centrsl • • 492

K. Balodis (darba savienība) 494

P. Ulpe (sociāldemokrāts ) 495, 498, 499

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) .... 504

14. Nākošā sēde . 506

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība: _ prezidija ziņojumi; pec_ tam
turpināsies jau agrāk izsludināta dienas kartība,
papildināta ar likumu par 1905. gada 17. jūlija Ha-
gā parakstīto konvenciju par cīvīltiesāšanaš kar-
tību, likumu par protokolu par Amerikas savienoto
valstu pievienošanos pastāvīgas starptautiskas tie-
sas statūtu parakstīšanas protokolam, pārgrozīju-
mu likumā par Tautu savienības darba starptau-
tiskās organizācijas vispārējas konferences II sesi-
jā pieņemto konvencijas projektu par bezdarba at-
līdzību kuģa bojā iešanas gadījuma.

Pie dienas kārtības ārlietu kommisijas priekšsē-
dētājs F. Cielēns iesniedzis priekšlikumu:

«Sīs sēdes dienas kārtībā apzīmēto 27. punktu t. i. liku-

mu par 1905. gada 17. jūlijā Hāgā parakstīto konvenciju par

cīvīltiesāšanaš kārtību, likt dienas kartība ka 3. punktu.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Vairāk nekādu iebildumu pret dienas kartību nav?
Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumi.

Sociāldemokrātu frakcija liek priekša tirdznie-
cības un rūpniecības kommisijā deputāta J. Celma
vietā ievēlēt deputātu K. Lorenču. Iebildumu nav?
Šis priekšlikums pieņemts.

Ministru kabinets piesūtījis konvenciju par no-
ziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krīm-i-
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nallietas starp Latviju un Zviedriju. Prezidijs liek
priekša nodot šo konvenciju ārlietu kommisijai. Ie-
bildumu nav? Ta nodota ārlietu kommisijai. —
Talak Ministru kabinets piesūtījis konvenciju par
noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību starp
Latviju un Holandi. Prezidijs liek priekšā arī šo
konvenciju nodot ārlietu kommisijai. Iebildumu
nav? Arī tā nodota ārlietu kommisijai. — Mini-
stru kabinets iesniedzis pārgrozījumu un papildinā-
jumu projektu likuma par seklas fondu. Prezidijs
liek priekša nodot to lauksaimniecības un budžeta
kommisijam. Iebildumu nav? Tas nodots minē-tam divām kommisijam.

Budžeta kommisijas priekšsēdētājs V. Gulbis
liek priekša:

«Pārgrozījumu un papildinājumu likumā par darbiem unpiegādēm valsts vajadzībām caurskatīšanu budžeta kommisijā
pagarināt uz 3 nedēļām.»

Lieku to uz balsošanu. _ Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret termiņa pagarināšanu budžeta kommi-
sijai. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Termiņš
pagarināts. —

Juridiskā kommisijā lūdz Jikt Saeimas plenār-
sēdei priekša

pagarināt l"dz šī gada 1. aprlim izskatīšanas terminu di-
viem likumprojektiem par nekustamas mantas atsavināšanuKīgas pilsēta.

Savā laikā Saeima uzdeva kommisijai izskatīt
tos viena mēneša laika. Juridiskā kommisijā tagadlūdz pagarināt šo termiņu līdz 1. aprīlim. Iebil-dumu nav? Termiņš pagarināts.

Deputāts V._ Firkss liek priekšā saimniecībaskommisijā deputāta J. Veržbicka vietā ievēlēt depu-tātu J. Viļpiševski. Iebildumu nav? Tas pieņemts
Deputāti N. Kalniņš, A. Vecķalns u. c. iesnie-gusi priekšlikumu, kas Saeimas deputātiem ir jauizdalīts. Ludzu sekretāru to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu mūsu priekš'ikumu-
Saeima nolemj uzdot vald.bai iesniegt divu nedēlu laikā

baeimas likuma projektu par nopelnītās darba a'gas izmaksas
un piedz.sanas nodrošināšanu algotiem darbiniekiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nikolajam Kalniņam.

N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie kungi!
Ja nemaldos, tas bija decembra mēnesī, kad soci-
ālas likumdošanas kommisijā vienbalsīgi pieņēmalēmumu un iesniedza to Saeimai — uzdot valdībaiizstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu, kas
pasteidzinātu un atvieglotu strādniekiem neizmaksā-
tas darba algas piedzīšanu. Toreiz kommisijā valdī-
ba^nenoteica nekādus_ termiņus šī likumprojekta iz-
strādāšanai. Kommisijā kaut kas par to gan tika ru-nāts bet vairākums nostājās uz tā viedokļa, kavaldība jau gan pati izstrādāšot šo likumprojektu.Pagājuši jau trīs mēneši, bet no likumprojekta
vel neka neesam manījuši. Ir gan dzirdēts katieslietu resora kaut kas tiekot strādāts, materiāliesot jau gatavi, bet, acīmredzot, ja valdībai vēlreiz
neuzdos izstrādāt šo projektu visdrīzākā laikā tadatkal no ta nekas neiznāks.

Stāvoklis ar darba algas neizmaksāšanu pēdējālaika kļūst jo dienas jo_ sliktāks. Bankrotē un no-nāk maksāšanas grūtības viena pēc otras dažādasfirmas,, un darba devēji bieži vien arī bez sevišķām
maksāšanas grūtībām cenšas attālināt algas izmak-su, tapec ka tas ir diezgan izdevīgs kredits, jopar sadu kreditu, ko var ieturēt uz strādnieku al-gas rēķina, procenti nav jāmaksā. Nesen vēl bijadiezgan liels bankrots Grubes firmai; tāpat Ber-tiņa-Berziņa firmā kādi 80 strādnieki palika bezalgas un spiesti to pieprasīt tiesas ceļā. Nupat avī-zes raksta, ka tas pats notiek ar Bakmaņa firmu.

HI^^^^^^^^^^^^^H

«Mežrupnieks» ir palicis parādā strādniekiemmilzīgas summas. Tamlīdzīgas lietas.jādzird gan-dnzvai katru dienu. Tāpēc ir pavisam nenormāli,
ja tādos apstākļos netiek sperti nekādi radikāli so-ļi, lai strādniekiem pec iespējas nodrošinātu drīzu
un ātru darba algas piedzīšanu.

Nemaz nevajadzētu diezin kādu lielu likumpro-jektu, vai arī veikt visai sarežģītu darbu, jo visivajadzīgie materiāli sava laikā jau ir doti. Šo pro-jektu apspriedusi sava laikā arī Tautas labklājībasministrija. Tur ir izstrādāts jau gatavs projekts,
kas nodots Tieslietu ministrijai. Vajaga tikai labu
gribu, lai šo projektu iesniegtu Saeimai. Savā lai-
ka sociāldemokrātu frakcija bija jau izstrādājusiattiecīgu jikumprojektu, ko mēs iesniedzām Saei-ma, bet juridiska kommisijā to tik jūtami apcirpa,ka panākumi, ka redzams, nav visai lieli. Tāpēc
šeitbutu jādara kaut kas cits. Nesen atpakaļ ta-gadējas valdības jinanču ministris izteicās, ka viņš
esot palaidis vaļa ražojošos spēkus; tie nu tagadstrada ta, ka darba ļaudīm, strādniekiem, vairs navglābiņa, ka viņiem jāpaliek bez savas nopelnītāsalgas. Tapec Saeimai jāuzdod valdībai paātrinātsi likumprojekta_ izstrādāšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Debates izbeigtas. Nobalsošanānak deputātu Nikolaja Kalniņa, Višņas u. c. iesnieg-tais priekšlikums —

uzdot valdībai ie_sniegt divu nedēiu laikā Saeimai likum-piojektu par nopelnītās darba algas izmaksas un piedzīšanasnodrošināšanu algotiem darbiniekiem.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšliku-mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.lādu nav. Kas atturas? Par deputāta NikolajaKalniņa u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 40 bal-sis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies38. Sis priekšlikums pieņemts.
Deputāts M. Lazersons liek priekšā finanču

komrruisija deputāta M. Nuroka vietā ievēlēt de-putatuA. Nuroku. Iebildumu nav? Tas pieņemts.—Deputāts A. Alberings zemnieku savienības frak-cijas vārdā liek priekša ārlietu kommisijā depu-
™f Pauļuka vieta ievelēt deputātu K. UlmaniIebildumu nav? Tas pieņemts. Tālāk deputāts
A. Albermgs zemnieku savienības Saeimas frakci-jas vārda liek priekšā tirdzniecības un rūpniecībaskommisijā deputāta H. Dzelzīša vietā ievēlēt de-putātu J. Birznieku. Iebildumu nav? Tas pie-ņemts — Deputāts V. Firkss liek priekšā juridiskāun lauksaimniecības kommisijas deputāta J Verž-
bicka vieta ievelēt deputātu J. Viļpiševski. Iebil-dumu nav? Tas pieņemts. — Beidzot deputāts AAlberings zemnieku savienības Saeimas frakcijas
vārda liek _pnekša _finanču kommisijā deputāta ABrieža vieta ievelēt deputātu K. Ulmani. Iebildu-mu nav? Tas pieņemts.

Budžeta kommisijā, saskaņā ar savu š g 5
marta sēdes lēmumu, iesniegusi priekšlikumu, ' kolūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
h-0+ tSnno'?mi- piekrist šādiem grozījumiem valsts bu-džeta 1929./30. saimniecības gadam pielikumā Nr. 21: pārskai-
8 10°nI ?? Vrfnn66"00?,-'§ 8' P' Z Ls S™00- »n ™& 10. p. 2. Ls 35.000.— (kopā Ls 150.000.—) uz S 4 n 5Ls 95.000.- un uz § 7. p. 1. Ls 55.000.-.*

P'

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentamBastjānim.
Referents V. Bastjānis: Man jāpaziņo, ka šispriekšlikums budžeta kommisijā pieņemts vienbal-sīgi
^

jo noskaidrojas, ka līdzekļi dzelzceļu virsval-
dei ir, tikai tie atrodas citos paragrāfos un tos ne-var izlietot darbiem, kas patlaban vajadzīgi Saka-ra ar to, ka attiecīgie līdzekļi šajos paragrāfos ir
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izsīkuši, pašlaik ir atlaisti 1500—2000 cilvēku.
Dzelzceļu virsvalde tāpēc lūdz Saeimu piekrist
pārvest summas no uzrādītiem paragrāfiem, uz ci-
ciem paragrāfiem, kas arī šeit uzrādīti. Kommisijas
uzdevuma es atbalstu šo dzelzceļu virsvaldes
priekšlikumu._ Te domāti 60.000 latu divu motor-
vagonu iegādāšanai, kas cirkulēs starp Rīgu-Sigul-
du, Rīgu-Ogri un Rīgu-Jelgavu, un 35.000 latu
viena autobusa iegādāšanai, kas apkalpos Jelgavas
staciju un pilsētu. Bez tam vēl 55.000 latu do-
māti speciāli dienas strādniekiem dažādu darbu
sarīkošanai.

Budžeta kommisijas uzdevumā lūdzu šo priekš-
likumu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
budžeta kommisijas priekšlikums. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Budžeta kommisijas priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts.

Deputāti A. Petrevics, J. Višņa u. c. iesniegu-
ši jautājumu iekšlietu ministrim. Lūdzu to nola-
sīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godātam Saeimas prezidijam.

Laipni lūdzam celt priekšā Saeimā sekojošu mūsu jautā-
jumu iekšlietu ministra kungam.

Pēc mums ienākušām ziņām šī gada 3. februārī ap pīkst.
5 pēc pusdienas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, 9. policijas ie-
cirkņa robežās divi policijas kārtībnieki aizturējuši uz ielas
kādu drusku iereibušu strādnieku Ņikiforu Zolotovu no Ko-
stromas ielas Nr. 4, dz. 4 un aizveduši uz 9. policijas iecirkni.
Tur, dežūrējošā uzrauga klātbūtnē, Zolotovu aresta kamerā ie-
slogot, ieslodzītajā viņu situši, pie kam viens sitiens trāpījis vi-
ņam pa labo aci un to vārīgi ievainojis. Zolotova lūgumu —
laist viņu nekavējoties pie ārsta, vai arī izsaukt ārstu uz ie-
cirkni, policisti nav pildījuši. Zolotovs atsvabināts no aresta
tikai otrā dienā pēc pusdienas, apmēram pīkst. 4-os. Acs ie-
vainojums bijis tik bīstams un vārīgs, ka Zolotovam bijis jā-
iet slimnīcā. Pirmās pilsētas slimnīcas ārsti konstatējuši ne-
pieciešamību aci izņemt, kas arī izdarīts. Tā policistu sitienu
dēl Zolotovs zaudējis vienu aci.

Vai iekšlietu ministra kungam tas ir zināms, un kādus so-
lus viņš domā spert, lai vainīgie policisti neizbēgtu likumīgam
sodam, kā arī, lai policijas iecirkņos pilsoņu veseliba un pat
dzīvība netiktu apdraudēta?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautāju-
ma (motivēšanai deputātam Petrevioam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Mūsu frakcijai ir ienākušas
ziņas, ka š. g. 3. februārī Maskavas priekšpilsētas
9. iecirkņa robežās divi policistiaizturējuši uz ielas
kādu iereibušu strādnieku, aizveduši viņu uz 9. po-
licijas iecirkni un spundējuši iekšā kamerā dzēruma
izgulēšanai. Pie ielikšanas kamerā strādnieks ir
sists, pie kam viens sitiens ir trāpījis viņa labo aci,
un pēdēja vārīgi ievainota. Kad viņš griezies pie
policijas, lai atļauj iet pie ārsta sasisto aci apskatīt
un pārsiet, vai arī, ja to neatļautu, izsaukt ārstu
iecirknī, viņa lūgums nav ievērots. Pie sišanas bi-
jis klāt pats dežurējošais policijas uzraugs. Strād-
nieks izlaists no apcietinājuma tikai otrā dienā, t. i.
pēc apmēram 24 stundām. Viņš aizgājis pie ārsta,
pie kam ārsts konstatējis, ka acī ir ļoti vārīgs ie-
vainojums. Cietušais strādnieks bijis spiests aiz-
braukt uz slimnīcu. Slimnīcā konstatēts tāds acs
bojājums, ka acs vairs nav iekšā atstājama. Operā-
cijā acs izņemta. Tagad strādnieks ir ar vienu aci.—

Protams, pierādīt, ka policisti šo strādnieku
piekāvuši, ir diezgan grūti. Ja attiecīgās iestādes
spertu visus vajadzīgos soļus, tad, spriežot pēc zi-
ņām, kas ir manā rīcībā, gan būtu iespējams pie-
radīt, ka šis gadījums, ko mes minam, ir patiess.
(Izmantojot to, ka šādas lietas nevar vai ir grūti
pierādīt, jo nav neviena klāt, Rīgas policijas iecirk-
ņos piekaušanas notiek ļoti bieži, es gribu lietot
vārdus — pat katru dienu. Nesen atpakaļ, kā jūs

atcerēsities, 4. policijas iecirknī tādā pašā kārtā sisti
kādi strādnieki, no kuriem viens dabūjis tik smagus
miesas bojājumus, ka to sekas bijusi nāve. Šī lieta ir
bijusi arī tiesā, vaina ir konstatēta, un, ja nemaldos,
pirmās instances spriedums ir bijis nosodošs. _ Ka
tādas lietas atkal atkārtojas, tad tas nozīme, ka
šāda piekaušana ir tapusi par zināmu sistēmu. Jā-
sper visenerģiskākie soļi, lai šādas nekrietnības,
es gribu teikt — neģēlības, kur tiek apdraudēta
pilsoņu veselība, pat dzīvība, vairs neatkārtotos.

Protams, šādi spēcīgāki gadījumi notiek ne tik
bieži, bet mazāk vārīgi miesas bojājumi ir loti bie-
ži. No strādnieku aprindām ienāk daudz sūdzību,
ka gandrīz neviens gadījums, kad policijas iecirkni
ieved kādu mazliet iereibušu strādnieku, nepaiet
bez viņa piekaušanas. Un nevien tas — arī kaba-
tas arestētiem parasti tiek apčamdītas un izņemts,
kas tanīs atrodas. Laikam gan šis iemesls, ka ie-
reibušam strādniekam var izņemt no kabatas drus-
ku naudas, nebaidoties, ka piesavināšanos var at-
klāt, būs tas, kāpēc drusku iereibušie strādnieki
nonāk policijas iecirkņos, spiesti tur nogulēt 24
stundas un pēc tam vēl samaksāt 10 latu soda nau-
das.

Diemžēl, par upuri šādiem neģēlīgiem gadīju-
miem krīt gandrīz tikai strādnieki, jo viņiem nav
naudas, lai iesēstos ormanī vai automobilī un aiz-
brauktu uz mājām. Kamēr strādniekus policisti uz-
rauga sevišķi uzmanīgi, tikmēr, kā man bieži ir
gadījies redzēt, pārējās aprindas tā netiek uzrau-
dzītas. Ja strādnieks, drusku streipuļodams, mie-
rīgi iet uz maļu, tad policists to tomēr aiztur, stiepj
uz iecirkni un liek tur izgulēt dzērumu. Turpretim
citi pilsoņi bieži brauc automobiļos, kliegdami un
brēkdami, dažādi trokšņodami un ālēdamies, bet
tos policisti neaiztur. Studenti-korporanti brauc,
kājas gaisā saslējuši, pudeles pa gaisu vicinādami,
kliegdami' un aurodami, ka taisni kauns skatīties,
brauc policistiem garām, bet tiem nenāk ne prātā
aizturēt šādus braucējus, izsēdināt tos un ievest
aresta telpās dzēruma izgulēšanai. Tikai tāpēc,
ka strādniekiem nav iespējams paņemt attiecīgos
satiksmes līdzekļus, dzēruma izgulēšanai viņi no-
nāk policijas iecirknī.

Kā es jau teicu, šādas ziņas mēs saņemam ļoti
bieži un pie tam par vairākiem policijas iecirkņiem.
Man bija izdevība dzīvot blakus kādam policijas
iecirknim vairāk gadu no vietas. Pirmā gadā pēc
tam, kad es biju pārgājis tur dzīvot, mani pārstei-
dza, ka policijas iecirknī bieži atskanēja kliedzieni
un vaidi. Uzmanīgi ieklausoties, bija saprotams,
ka tie nav dzēruma, bet sistu personu kliedzieni.
Es runāju par 11. policijas iecirkni Pārdaugavā.
Un tikai pēc tam, kad es par to ziņoju Rīgas pre-
fektam Grinvalda kungam un viņu brīdināju, ka
tādas lietas notiek, šie kliedzieni vairs neatkārto-
jās. Ja būtu bijis tā, ka dzērāji klieguši bez ie-
mesla, tad kliegšana būtu turpinājusies arī vēlāk,
bet, acīmredzot, tas tā nav bijis.

Lūk, tādas lietas "notiek policijas iecirkņos!
Te būtu jāsper stingri soļi, lai iedzīvotāju dzīvība
un veselība netiktu apdraudēta. Ir grūti novērot
no ārpuses, kas notiek iecirknī. Bet policijas de-
žurantiem un tiem, kas tur pastāvīgi strādā, ir ie-
spējams novērot, kas notiek ar strādniekiem, kurus
turjiek iekšā dzēruma izgulēšanai. Ja būtu bijis
kategorisks rīkojums, ka visstingrākā veidā tiks
sodīts katrs, kuru notvers pie sišanas, tad nav ko
šaubīties, ka šāds rīkojums tiktu arī pildīts; bet
pie tās paviršības, ar kādu skatās mūsu augstākā
policijas iestāde, pie tādas nevērīgas izturēšanās
nav brīnums, ka tādas lietas atkārtojas. Tāpēc mēs
griežamies pie iekšlietu ministra kunga ar jautāju-
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mu, vai viņam šie apstākli ir_ zināmi, un kādus
soļus viņš nodomājis spert, lai tādas lietas turpmāk
neatkārtotos; tāpat, lai šis konkrētais gadījums tik-
tu izmeklēts un lai vainīgie saņemtu pelnīto sodu.
Vēl tālāk mēs- ceram sagaidīt no ministra kunga
pierādījumu, ka viņš ir spēris visus soļus, lai šīs
neģēlības turpmāk neatkārtotos

^^
jo tam nav cita

vārda kā — neģēlība. Šīs neģēlības notiek tapec,
ka nav liecinieku. Ir jārūpējas, lai policijas diene-
stā atrastos uzticīgi ierēdņi, kuri godīgi pilda savu
pienākumu;-es domāju,ka var Latvijā atrast godīgus
cilvēkus. Bet neģēļi, kas rīkojas līdzīgi augšā minē-
tiem, bargi jāsoda.

. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei ie-
sniegtam jautājumam iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Saeimas deputāts Petrevica kungs
savā iesniegumā jautā par kādu gadījumu, vai tas
man zināms. Man jāatbild, ka par līdzīgu gadīju-
mu es esmu informēts. Es tikko sarunājos ar 9.
iecirkņa priekšnieku, un viņš man šo gadījumu iz-
skaidroja šādi.

Persona, par kuru runāja Petrevica kungs, nav
vis bijusi tikai iereibuši, bet atvesta iecirknī pilnīgi
bezsamaņas stāvoklī, ienestā iecirknī nēšus un nav
bijusi spējīga ne runāt, ne ko pateikt. Atvesta tā ie-
cirknī, lai tur izgulētos, nāktu pie skaidra prāta, lai
pēc tam to varētu atlaist uz mājām. Aizejot uz mā-
jām, šī persona sūdzējusies, ka viņai sāpot acs.
Nav iesniegta nekāda sūdzība ne iecirkņa priekš-
niekam, ne prefektam par to, ka policijas ierēdņi
būtu viņu piekāvuši, tāpēc arī man nebija nekāda
Iemesla sākt kaut kādu izmeklēšanu. Ja šāda sū-
dzība iecirkņa priekšniekam ir iesniegta, ja viņš to
nav izmeklējis, tad tādā gadījumā iecirkņa priekš-
nieks ir vainojams, kas jānoskaidro.

Ja es atbildu uz iesniegto jautājumu jau šodien,
tad tāpēc, ka līdz otrdienai, kad man būtu jādod
atbilde, tā kā tā nebūs iespējams izdarīt vajadzīgo
izziņu. Es nekavējoties uzdošu attiecīgam mini-
strijas revidentam izdarīt stingru izziņu šinī jau-
tājumā, bet to nekādi nevar nobeigt līdz otrdienai.
Kad būs savākti vajadzīgie izziņas materiāli, tos
iesniegšu prokuroram vainīgā saukšanai pie atbil-
dības, — protams, tikai tādā gadījumā, ja būs no-
ziedzīga nodarījuma pazīmes; ja tādu pazīmju ne-
būs, tad lietu izbeigšu.

Petrevica kungs griezās vēl pie ministra ar
jautājumu, vai ir kaut kas darīts Iekšlietu ministri-
jā, vai ir doti kādi norādījumi, lai šādi gadījumi
neatkārtotos. Ne vienreiz vien ar -apkārtrakstiem
apriņķu priekšniekiem un prefektiem ir doti norā-
dījumi taisni šinī lietā. Es varētu aizrādīt uz vai-
rākiem rīkojumiem, ar kuriem iecirkņu priekšnieki
un apriņķu priekšnieki personīgi darīti atbildīgi par
to, kas notiek viņu iecirknī vai apriņķī. Aizrādīts,
ka viņi nevar aizbildināties tikai ar to vien, ka
kāds kārtībnieks vai uzraugs kādu pārkāpumu izda-
rījis, un vainot tikai tos, bet viņiem arī jābūt zināmā
mērā atbildīgiem par to, kas notiek. Ne vienu rei-
zi vien ir doti šādi rakstiski un mutiski aizrādījumi.
Bez šaubām, ka parādības, par kurām runāja Pet-
revica kungs, nedrīkst notikt un tās nav ciešamas.
Tāpēc es tikai vēlreiz varu apgalvot, ka ja izziņā
būs konstatējami kaut kādi minēto ierēdņu pārkā-
pumi, viņi tiks stingri sodīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekš-
likums:

«Liekam priekšā atklāt debates pēc iekšlietu ministra at-
bildes.»

Parakstījuši deputāti A. Petrevics, F. Cielēns
u. c. Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs pret
šopriekšlikumu. Vārdu neviens nevēlas? Deputātu

l - ? . ? Wēē

Petrevica, Cielēna u. c. iesniegtais priekšlikums
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Priekš-
likums pieņemts. Debates atklātas. Vārds deputā-
tam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Visa lieta šinīs jautājumos grozās
ap to, kā izdara attiecīgo izziņu. Man bija izdevība
personīgi runāt ar minēto personu, ar ko šī nelaime
notikusi. Es noskaidroju dažus apstākļus, kas var
noderēt par pierādījumu, bet, diemžēl, vēl līdz šai
dienai, neskatoties uz to, ka izziņa ievadīta, viņu
pašu izmeklēšanas tiesnesis vēl nav nopratinājis.
Viņu gan nopratinājis policijas ierēdnis 11. februārī,
bet pēc tam' tālāk nekas nav darīts. Tagad ir jau
7. marts, bet otrreiz pratināts viņš šinī lietā nav.

Te viss atkarājas no tā, kā nopratināšanu iz-
dara: vai vainīgo vēlas atrast, vai nevēlas. Ja ap-
robežojas ar formālu nopratināšanu, ja tālāk neko
nedara, ja skatās uz lietu caur pirkstiem, tad jau
nekad neko neatradīs.

Man jāatgādina šinī gadījumā sekojošais, go-
dātais ministra kungs. Ir bijis viens otrs gadījums,
kad esam griezušies ar attiecīgu jautājumu pie at-
tiecīgām iestādēm, ari tādā pat sišanas lietā, proti
krāslaviešu lietā. Un jūs atminēsities rezultātus?
Mums apgalvoja, ka vainīgos nav iespējams atrast,
bet izrādījās, ka, nopietni ķeroties pie izmeklēšanas,
vainīgos ir gan iespējams atrast. Jūs atsaucaties uz
Tiesu palātu, bet te, Laimiņa kungs, ir klāt vairāki
kungi, kuriem ir cita pārliecība. Tā lieta netika
pietiekoši uzmanīgi un lietpratīgi tālāk vesta. Tiesu
palātai, acīmredzot, nebija vajadzīgā materāla; ja
materiāls būtu bijis dots, tad tas arī būtu bijis.

Es domāju, arī šeit vainīgos varēs atrast. Man
ir attiecīgi liecinieki un fakti, kuri uz to norāda. Ja
izmeklēšanas iestādes gribēs visu darīt, tad vainīgos
varēs atrast.

Ministra kungs ziņoja, ka strādnieks atrasts ne-
samaņas stāvoklī. Man ir liecinieki, kas zin stā-
stīt, ka viņš bijis tikai drusku iereibis, ka dažas mi-
nūtes priekš tam ir runājis ar citiem cilvēkiem;
man ir zināmas personas, kas viņu uz ielas redzē-
jušas. Laimiņa kungs, Jūs saprotat, ka policists
taču neliecinās par sevi slikti: ziņas, ko dod uz-
raugs, nevar būt objektīvas. Te jāmeklē neutrālas
personas, kas bijušas aculiecinieki, un nevar paļau-
ties uz policijas iecirkņa uzrauga paskaidrojumiem.

Es domāju, ka tas, ko ministra kungs ir teicis,
tā arī ir. Var jau dot rīkojumus, bet vajaga būt
pārliecībai, ka rīkojums zem soda draudiem tie-
šām jāpilda. Vajaga būt attiecīgiem ierēdņiem, kas
prot izmeklēt un atrast vainīgos. Ja izmeklēšana
katru reizi būs pietiekoši stingra un enerģiska, tad
tādas lietas nenotiks. Es tomēr ceru, ka izmeklē-
šana notiks kārtīgi. Ja policijas iestādes to ne-
veiks kārtīgi, tad mēs no savas puses rūpēsimies, lai
tas tiktu darīts; tas tiks darīts no cietušā puses.

Ministra kungs, es domāju, Jums nevar būt vē-
lēšanās šo lietu noslēpt, un es ceru, ka Jūs no sa-
vas puses dosit vajadzīgos rīkojumus attiecīgiem ie-
rēdņiem, lai uz šo lietu skatītos nopietni, jo tādas
lietas nav pielaižamas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Es domāju, ka mēs nevaram runāt tikai par
šo konkrēto gadījumu, kur piekauti atsevišķi cil-
vēki. Mums jārunā par pašu sišanas ideoloģiju,
ko Iekšlietu ministrija pašreiz kultivē, ko Saeimas
pilsoniskais vairākums jau oficiāli atzīst par pa-
reizu un vajadzīgu. Ja atceramies pagājušā gada
20. janvāri un tās debates, kas norisinājās šeit Sa-
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eima pec 20. janvāra notikumiem uz ielām, tadmums ta lieta ir ļoti skaidra: šo sišanas ideoloģijutaisni atzīst un kultivē. Taisni tāpēc arī nav ne-kāds brīnums, ka policisti, kas dresēti, lai sistu
strādniekus uz ielām, sit tos ari iecirkņos. Tiešām,
nav saskaitāmi gadījumi, kad iecirkņos aizturētie
strādnieki ir sisti.

Mums ir bijis jākonstatē ļoti daudz gadījumu,kad susti ari politiskie gan iecirkņos, gan politiskāpārvalde, — varbūt, iecirkņos vēl ne tik daudz, betpolitiska pārvalde jo sevišķi. Sūdzības par šādiemsišanas gadījumiem ir ienākušas arī Saeimas pe-ticrjukommļsljai. (A. Eglītis no vietas : «Nav biju-šas 'tādas sūdzības!»), bet šī petīciju kommisijā arīneko nevar darīt, jo kommisijas pilsoniskais vairā-kums vel nevienu lietu nav izmeklējis. (A. Eglītis
no vietas: «Nav pareizi, tādu sūdzību nav!») Manpersonīgi ir bijusi izdevība redzēt vairākos strād-
nieku izrīkojumos gadījumus, kad ierodas piedzē-
ruši policijas ierēdņi un bez kaut kāda pamata strād-
niekus uz vietas vienkārši piekauj. Kad liek sa-
stādīt par to protokolu, tad vecākais policists nelie-
kas dzirdot un pasaka: es neka neredzu. Tāds ga-
dījums bija pagājuša gada 21. janvārī 6. policijas ie-
cirknī. Līdzīgi gadījumi ir notikuši arī arodu bie-
drību telpu kratīšanas. Ari tur ieradās speciāli tamnolūkam dresēta apsardzības rota, pie tam ļoti bieži
«štimmunga». Šiemkungiem neviens strādnieks ne-
drīkst neko jautāt, neko iebilst. Tāpēc mums navjāapvaino tikai viens atsevišķs ierēdnis, kas 'to da-rījis, bet visa ta sišanas ideoloģija, ko te atbalsta
un kultivē. Atbildība par šo darbu krīt galvenā
kārta uz iekšlietu ministri.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas.

Deputāti J. Višņa, P. Zeibolts, Nik. Kalniņš un
A. Vecķalns iesnieguši jautājumu satiksmes mini-
strim. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Satiksmes ministrija saviem dienas strādniekiem, at-

maksājot neizlietoto atvaļinājuma laiku naudā, neizmaksā pil-
nu atlīdzību tiem, kam pec likuma par darba laiku pienākas
divu nedēļu resp. 12 darba dienu atlīdzība. Tā piemēram
pasta_-telegrafa virsvalde un Rīgas telefona tīkls šādu likuma
pārkāpšanu praktizē jau ilgāku laiku.

Tamdel mes jautājam: vai satiksmes ministrim ir zināma
šī viņam padoto iestāžu administrācijas nelikumīgā rīcība, un
ko viņš doma darīt tas novēršanai.»

P
PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Vārds šī jautājuma

motivēšanai deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Dažu valsts uzņē-

mumu strādniekiem, kuriem technisku vai sezonas
darbu apstākļu deļ nevar piešķirt atvaļinājumu, to
samaksa nauda. Satiksmes ministrijas administrā-
cija, maksajj>t šo naudu, lieto savādu paņēmienu,
proti — izrēķina no šī laika tas divas nedēļas, kas
strādniekam pienākas ka atvaļinājums. Ja kādam
ir pilns gads, un viņam pienākas par 12 darba die-
nam^tad maksa tikai par 11

dienām, dažiem par 1D/2
dienam un dažiem par 10 dienām. Tāds aprēķins
nesaskan ar darba laika likumu, nedz arī ar Senāta
tulkojumiem un paskaidrojumiem, kas šai lietā ir
doti notikušo domu starpību dēļ. Pasta-tēlegrafa
darbinieku arodbiedrības Iebildumi ir atstāti bez ie-
vērības. Norēķinoties par 1929. gadā neizlietotiem
atvaļinājumiem, Satiksmes ministrijai padotie re-
sori lieto to pašu praksi, ko -līdz šim. Man ir zi-
nāms, ka pec 'tam, kad Tautas labklājības ministrijas
darba inspekcija lietu_ noskaidrojusi un aizrādījusi
mušu jautājuma minētam iestādēm, ka tā nevar tul-
kot darba laika likumu, tas_ tomēr nav ievērots un
minētas parādības ir turpinājušās joprojām.

Mes prasām paskaidrojumus no satiksmes
ministra, un atkarībā no tā, kādu atbildi viņš dos,
mes pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tā-
lāk kartība.s rullī paredzētā kārtībā.

Deputāts M. Lazersons lūdz piešķirt viņam at-
vaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 11.
marta līdz 1. aprīlim. Prezidijs atbalsta šo lū-
gumu. Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi?
Iebildumu navAtvaļinājums piešķirts. — Līdz ar
to 1. dienas kartības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
k a r a m i n i s t r a a t b i 1d e u z d e pu t ā t a L a.d-
c e n a u. c. iesniegto jautājumu. Vārds
kara ministrim Vācietim.

_Kaj-a ministris Mi Vācietis: Augsti godātie de-
putātu kungi! Atbildot uz deputātu Laicena, Jankus
u. c. kara ministrim iesniegto jautājumu, paskaidroju,
ka apgalvojumam par kādu slepenu militāru līgumu
starp Latviju unPoliju nav ne mazākā pamata. Kā
kara ministris vel lieku reizi uzsveru to, kas visiem
zināms, ka nekāda slepena militāra līguma starp
mums un Paliju nav.

Ari visi citi apgalvojumi, kas minēti jautājuma
motivācija, dibināti uz tukšam un tendenciāzām
tenkām, ko izplata zināmos nolūkos. Ar šo apgal-
vojumu atspēkošanu nebūtu vērts kavēt Augstā nama
uzmanību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 2. dienas
kartības punkts izsmelts.

Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — 11-
ku.ms par 1905. g ada 17. jūlijā Hāgā pa-
rakstīto konvenciju par cīvīltiesāša-
naš kartību. Referenti K. Pauļuks un A. Bergs.
Ludzu referentus sniegt referātus. Vārds juridiskās
kommisijas referentam Pauļukam.

Referents K. Pauļuks: Godātie deputātu kungi!
Konvenciju par cīvīltiesāšanaš kārtību ir noslēgušas
Haga 1925. gada 17. jūlijā vairākas valstis. Tās
saturs sadaļas vairāk daļas. Pirmā daļā ir runa
par to, ka jāizsniedz tiesas aktis; viena valsts savas
tiesas aktis, kādas vajaga izsniegt otrā valstī dzīvo-
jošiem tiesas lietas_ dalībniekiem, var izsniegt caur
otras valsts jestadem vai nu konsulārā, vai diplo-
mātiska kārta — un šīs nodaļas panti nosaka, kā tas
techniski izdarāms. — Otra daļā ir runa par tiesas
uzdevumiem un par tiesību vienas valsts iestādei
griezties pie otras valsts iestādēm ar lūgumu izda- 'rīt zināmus tiesas aktus — vai nu izmeklēšanu, vai
nopratināšanu, kas vajadzīgas pareizai tiesas sprie-
šanai. Attiecīgos pantos atkal nosacīts, kā tas tech-
niski izdarāms. — Treša daļā ir runa par tiesas iz-
devumu^ un_ zaudējumu nodrošinājumu. Kā mūsuvalsts, ta arī citu_ valstu civilprocesā ir noteikums,ka
jaārzemnieks vēršas ar prasību pret kādu iekšzem-
nieku, prasītājs ir spiests nodrošināt eventuālus tie-sas izdevumus vai citus zaudējumus, kas atbildētā-
jamvarētu celties gadījuma, ja prasību noraidītu.
Si konvencija atceļ šo kauciju un dod tiesību griez-
ties pie tiesas ar sūdzību bez kāda zaloga iemaksas.
Līdz arto ir saistoši abām valstīm tiesas spriedumi
attiecība uz šinī daļa piespriestiem tiesas izdevu-
miem un vienas valsts sprieduma izpildīšanu otras
valsts robežas. —: Ceturtā daļā ir runa par maztu-rības tiesībām; tas piešķirtas ārzemniekiem tādos
pašos apmēros ka iekšzemniekiem. — Tālākā daļā
ir runa par personu aizturēšanu, kur ari ārzemnieki
pielīdzināti iekšzemniekiem.

Šo konvenciju ir noslēgušas, kā jau teicu, 1905.gada vairākas valstis, to starpā arī Krievija. Tā
ka mums acumirklī ir speķa agrākais Krievijas pro-cesa likums ar maziem pārgrozījumiem, tad mūsu
procesa likumi arī ir pieskaņoti šai konvencijai, un
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tie var stāties spēkā, tiklīdz šī konvencija ir pie-
ņemta. Šī konvencija nav mums 'nekas jauns, jo lī-
dzīgas konvencijas Latvija ir jau noslēgusi ar Igau-
niju, Lietuvu, Somiju, Zviedriju, pamatojoties uz šo
pašu konvenciju.

Juridiskā kommisijā šo konvenciju pieņēma
vienbalsīgi; tāpēc es lūdzu to apspriest un pieņemt
steidzamības kārtība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kommi-
sijas referentam Bergam.

(Referents A. Bergs: Ārlietu kommisijā arī ir
apspriedusi šo konvenciju, tāpat pieņēmusi to vien-
balsīgi un lūdz Saeimu ratificēt to steidzamības kar-
tībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobal-
sošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. 7 balsojot pret, steidzamība pie-
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates.. Vardu ne-
viens nevēlas? — Nobalsošanā nak pāreja uz kon-
vencijas un ratifikācijas formulas lasīšanu pa pan-
tiem. 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 šīs konvencijas nolasīšanu pa
pantiem? (Saucieni no vietām: «Nav vajadzīgs!»)
To neviens nepieprasa. — Virsraksts.

(Konvencija par cīvīltiesāšanaš kārtību
(parakstīta Hāgā, 1905. gada 17. jūlijā).

Iebildumu nav. Pieņemts? — Ievada teksts.
(Viņa majestāte Vācijas ķeizars, Prūsijas kēnjņš, _ vācu

impērijas vārdā; viņa majestāte Austrijas ķeizars, Bohemijas
ķēniņš, u. t. t, u. t. t. un apustuliskals Ungārijas ķēniņš par
Austriļu un par Ungāriju; viņa majestāte Beļģijas ķēniņš; _ viņa
majestāte Dānijas ķēniņš; viņa majestāte Spānijas ķēniņš;
franču republikas prezidents; viņa majestāte Itālijas ķēniņš;
viņa karaliskā augstība Luksemburgas _ lielhercogs, Nasavas
hercogs; viņa majestāte Norvēģijas ķēniņš; viņas majestāte
Holandes ķēniņiene; viņa majestāte Portugāles un Algarvu ķē-
niņš, u. t. t., u. t. t.; viņa majestāte Rumānijas ķēniņš; viņa ma-
jestāte Viskrievijas ķeizars; viņa majestāte Zvļedrijas un Nor-
vēģijas ķēniņš, Zviedrijas vārdā, un Šveices federāla padome,

vēlēdamies papildināt 1896. gada 14. novembra konven-
ciju ar pārlabojumiem, ko devuši piedzīvojumi,

nolēma noslēgt šim nolūkam jaunu konvenciju un tapec
iecēla par saviem pilnvarotiem:

viņa majestāte Vācijas ķeizars, Prūsijas ķēniņš, vācu im-
pērijas vārdā:

fon Schloezer kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes un doktoru
Johannes Kriege kungu, savu Iegācijas slepenpadomnieku;

viņa majestāte Austrijas ķeizars, Bohemijas ķēniņš, u.
t. t., u. t. t. un apustuliskals Ungārijas ķēniņš par Austriju un
par Ungāriju:

grafu Christophe de Wydenbruck kungu, savu slepenpa-
domnieku un kambarkungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes,

par Austriju:
bruņinieku Robert Holzknecht de Hort kungu, nodaļas

vadītāju ķeizariski-karāliskā Austrijas Tieslietu ministrija.
par Ungāriju:
Gustave T5ry kungu, valsts sekretāru karaliska Ungā-

rijas Tieslietu ministrijā:
viņa majestāte Beļģijas ķēniņš:
baronu Guillaume kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnva-

roto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes un A.
Van Den Bulcke kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri, ģenerāldirektoru Ārlietu ministrijā;

viņa majestāte Dānijas ķēniņš:
J. W. de Grevenkop Castenskjold kungu, savu kambar-

kungu, savu rezidējošo ministri pie viņas majestātes Holandes
ķēniņienes;

viņa majestāte Spānijas ķēniņš:
Arturo de Baguer kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnva-

roto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;
franču repvdilikas prezidents:
de Monbel kungu, franču republikas ārkārtējo sūtni un

pilnvaroto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes,
un Louis Renault _kungu, starptautisko tiesību profesoru Parī-
zes universitātē, Ārlietu ministrijas juriskonsultu;

viņa majestāte Itālijas ķēniņš:
Salvatore Tugini kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnva-

roto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;
viņa karaliskā augstība Luksemb-urgas lielhercogs, Nasa-

vas hercogs:
grāfu de Vil Ers kungu, savu chargē d'affairēs Berlinē;
viņa majestāte Norvēģijas ķēniņš:
F. Hagerup kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-

nistri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;
viņas majestāte Holandes ķēniņiene:
Jonkheer W. M. de \Veede de Beremcamp kungu, savu

ārlietu ministri, J. A. Loeff kungu, savu tieslietu ministri, un
T. M. C. Asser kungu, savu valsts ministri, valsts padomes
locekli, starptautisko privāttiesību karaliskas kommisijas
priekšsēdētāju starptautisko privāttiesību konferenču priekš-
sēdētāju;

viņa majestāte Portugāles un Algarvu ķēniņš, u. t. t, u.
t. t.:

grāfu de Selir kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;

viņa majestāte Rumānijas ķēniņš:
E. Nlavrocordato kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnva-

roto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;
viņa majestāte Viskrievijas ķeizars:
N. Tscharykov kungu, savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto

ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes;
viņa majestāte Zviedrijas un Norvēģijas ķēniņš, Zviedrijas

vārdā:
baronu Falkenberg kungu, savu ārkārtējo sūtni un piln-

varoto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņienes,
Un Šveices federālā padome:
G. Carlin kungu, Šveices konfederācijas ārkārtējo sūtni

un pilnvaroto ministri pie viņas majestātes Holandes ķēniņie-
nes;

kuri, uzrādājuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pie-
nācīgā kārtībā, vienojušies par sekojošiem noteikumiem:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — I nodaļa.
«Tiesas un ārpustiesas aktu izsniegšana.»

Iebildumu nav pret šo virsrakstu? I nodaļas
virsraksts pieņemts. — 1. pants.

(Civilās vai tirdznieciskās lietās ārzemēs esošām perso-
nām adresētos aktus līdzējās valstīs izsniedz uz pieprasītājas
Valsts konsula lūgumu, kas adresējams pieprasījuma saņēmē-
jas valsts norādītai iestādei. Piep'rasījumā jāatzīmē iestāde,
kas izdevusi pārsūtāmo aktu, pasu vārds un stāvoklis, saņē-
mēja adrese un attiecīgā akta apzīmējums, un tas sastādājns
pieprasījuma saņēmējas iestādes valodā. Šī iestāde piesūta
konsulam dokumentu, kas pierāda izsniegšanu vai norāda ap-
stākli, kura dē[ tā nav izdarīta.

Visas grūtības, kas rastos konsula pieprasījuma dēj, no-
kārtojamas diplomātiskā ceļā.

Katra līdzēja valsts var deklarēt citām līdzējām valstīm
adresētā paziņojumā, ka tā vēlas, lai pieprasījumu par tās
territorija izdarāmu izsniegšanu, kurš satur 1. rindkopā minē-
tās ziņas, tai piesūta diplomātiskā ceļā.

Iepriekšējie noteikumi nav par šķērsli tam, ka divas lī-
dzējas valstis vienojas pielaist savu attiecīgo iestāžu starpā
tiešu sazināšanos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Par izsniegšanu rūpējas pieprasījuma saņēmējas valsts

piekritīgā iestāde. Šī iestāde var, izņemot 3. pantā paredzētos
gadījumus, izdarīt izsniegšanu vienkārši nododot aktu saņēmē-
jam, ja viņš to labprātīgi pieņem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Ja izsniedzamais akts ir sastādīts Vai nu piaprasnjuma sa-

ņēmējas valsts valodā, vai valodā, par kuru vienojušās abas
ieinteresētās valstis, vai ja tam pievienots tulkojums vienā no
šīm abām valodām, tad pieprasījuma Saņēmēja iestāde, ja attie-
cīga vēlēšanās pieprasīi.umā izteikta, izsniedz aktu savos li-
kumos tamlīdzīgiem iesniegumiem paredzētā kārtībā, vai arī
sevišķā kārtībā, 'ja tikai tā nerunā pretim šiem likumiem. Ja
tāda vēlēšanās nav izteikta, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde
mēģina vispirms izdarīt nodošanu saskaņā ar 2. panta notei-
kumiem.

Ja nav pretējas vienošanās, tad iepriekšējā rindkopā pa-
redzētā tulkojuma pareizību apliecina pieprasītājas valsts di-
plomātiskais vai konsulārais pārstāvis vai pieprasījuma saņē-
mējas valsts zvērināts tulks.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
1., 2. un 3. pantā paredzēto izsniegšanu var atraidīt tikai

tad, ja valsts, kuras territorija tā izdarāma, uzskata, ka tā
var aizskart viņas suverenitāti vai viņas drošību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
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(Izsniegšana pierādāma ar datētu un pienācīgi apliecinātu
saņēmeja_ parakstu par saņemšanu, vai ar pieprasījuma saņē-
mējas valsts iestādes apliecību, kurā atzīmēti izsniegšanas
fakts, kārtība un diena. ,

Ja izsniedzamais akts piesūtīts divos eksemplāros, tad
paraksts par saņemšanu vai apliecība (jāuzraksta uz viena no
tiem vai tam jāpievieno.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
Iepriekšējo pantu noteikumi nav par šķērsli:
1° iespējai piesūtīt aktus-tieši pa pastu ieinteresētiem, kas

atrodas ārzemes:
_ 2°_ ieinteresēto iespējai likt izdarīt izsniegumus tieši caur

saņēmējas valsts izpildu ierēdņu vai piekritīgo ierēdņu gād.bu;
3°katras valsts iespējai likt izdarīt tieši, caur savu diplo-

mātisko vai konsulāro pārstāvju gādību, ārzemēs esošām
personām adresētus izsniegumus.

Ikvienā no šiem' gadījumiem paredzētā iespēja pastāv ti-
kai tad, ja ieinteresēto valstu starpā noslēgtās konvencijas to
paredz vai, kad _konvencijas nav, ja valsts, kuras territorija
izsniegums izdarāms, tam nepretojas. Šī valsts nevar tam
pretoties ja 1. rindkopas 3.jpunkta paredzētā gadijumā akts iz-
sniedzams kādam pieprasītajās valsts pilsonim nelietojot spai-
du līdzekļus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. pants.
(Sakarā ar izsniegumiem nevar notikt nekāda veida no-

devu vai izdevumu atmaksāšana.
Tomēr, ja nav pretējas vienošanās, pieprasījuma saņē-

mējai valstij ir tiesība prasīt no. pieprasītājas valsts atlīdzību
par izdevumiem, kas cēlušies ar kādu izpildu ierēdņa piedalī-
šanos vai ar sevišķas kārtības piemērošanu 3. pantā paredzē-
tos gadījumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II nodaļa.
«Tiesas uzdevumi.»
'Iebildumu nav pret virsrakstu? Virsraksts pie-

ņemts. — 8.pants.
(Civilās vai tirdznieciskās lietās vienas līdzējas valsts

tiesu iestādes var griezties, saskaņā ar savu likumu noteiku-
miem, pie citas līdzējas valsts piekritīgas iestādes ar tiesas
uzdevumu, kurā lūgts, lai tā izdarītu savās piekritības robežās
vai nu izmeklēšanu, vai citu tiesas darbību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 9. pants.
(Tiesas uzdevumu nosūta lūdzējas valsts konsuls tai ie-

stādei, kuru noteic uzdevuma saņēmēja valsts. Šī iestāde pie-
sūta konsulam dokumentu, kurā konstatēta tiesas uzdevuma iz-
pildīšana vai norādīts apstāklis, kura dēļ tā izpildīšana nav
notikusi.

Visas grūtības, kas rastos sakarā ar šo nosūtīšanu, no-
kārto diplomātiskā ceļā.

Katra līdzēja valsts var deklarēt citām līdzējām valstīm
piesūtītā paziņojumā, ka tā vēlas, lai tās territorija izpildāmos
tiesas uzdevumus tai piesūtītu diplomātiskā ceļā.

Iepriekšējie noteikumi nav par šķērsli tam, ka divas lī-
dzējas valstis vienojas pielaist savu attiecīgo iestāžu starpā
tiešu tiesas uzdevumu piesūtīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —• 10. pants.
(Ja nav pretējas vienošanās, tiesas uzdevums sastādāms

vai nu lūguma saņēmējas iestādes valodā, vai valodā, par ku-
ru vienojušās abas ieinteresētās valstis, vai arī tam jāpievie-
no tulkojiims vienā no šim valodām, kura pareizību apliecinā-
jis lūdzējas valsts diplomātiskais vai konsulārais pārstāvis
vai lūguma saņēmējas valsts zvērināts tulks.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.
(Tiesu iestādei, kam tiesas uzdevums adresēts, tas ir jā-

izpilda, lietojot tos pašus piespiedu līdzekļus, kādi pielaižami,
izpildot tās valsts iestāžu uzdevumus, kurā tiesas uzdevums
izpildāms, vai kādi pielaižami uz vienas .ieinteresētās valsts
prasījumu. Ja lieta attiecas uz prāvnieku ierašanos tiesā, tad
šie pjespiedu līdzekli nav nepieciešami jāpiemēro.

Tiesas uzdevuma iesniedzējai iestādei paziņo, ja viņa to
prasa, dienu un vietu, kurā izpildīs tiesas uzdevumu, lai iein-
teresētā puse varētu būt klāt.

Tiesas uzdevuma izpildīšanu var atraidīt tikai tad:
1° ja dokumenta īstenums nav pierādīts;
2° ja uzdevuma saņēmējā valstī tiesas uzdevumu izpildī-

šana neietilpst tiesas varas piekritībā;
3° ja pēc tās valsts ieskata, kuras territorija izpildīšanai

jānotiek, tā var aizskart viņas suverenitāti vai viņas drošību.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 12.parits.
(Kad uzdevuma saņēmējas iestādes piekritībā neietilpst

tiesas uzdevuma izpildīšana, viņai šis uzdevums jānodod tās
pašas valsts piekritīgai tiesu iestādei, saskaņā ar šīs valsts li-
kumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 13. pants.
(Visos gadījumos, kad uzdevuma saņēmēja iestāde nav

izpildījusi tiesas uzdevumu, viņai par to tūliņ jāpaziņo lūdzē-
jai iestādei, norādot, 11. pantā paredzētā gadījumā, iemeslus,
kuru dēl tiesas uzdevuma izpildīšana noraidīta, bet, 12. pantā
paredzētā gadījumā — iestādi, kam tiesas uzdevums nodots.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. pants.
(Tiesu iestādei, kas izpilda tiesas uzdevumu, jāpiemēro

attiecībā uz izpildīšanas kārtību savas zemes likumi.
Tomēr jāievēro uzdevuma iesniedzējas iestādes lūgums

piemērot sevišķu kārtību, ja šī kārtība nerunā pretim' lūguma
saņēmējas valsts likumdošanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 15. pants.
(Iepriekšējo pantu noteikumi nav par šķērsli katrai val-

stij uzdot izpildīt tiesas uzdevumus tieši saviem diplomātis-
kiem vai konsulāriem pārstāvjiem, ja to pielaiž ieinteresēto
valstu starpā noslēgtās konvencijas, vai ja valsts, kuras terri-
torija tiesas uzdevums izpildāms, tam nepretojas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Sakarā ar tiesas uzdevumu izpildīšanu nevar notikt ne-

kāda veida nodevu vai izdevumu atmaksāšana.
Tomēr, ja nav pretējas vienošanās, uzdevuma izpildītā-

jai valstij ir tiesība prasīt uzdevuma iesniedzējai valstij, lai at-
maksā lieciniekiem un lietpratējiem izmaksāto atlīdzību, kā
arī izdevumus, kas cēlušies, piedaloties kādam izpildu ierēd-
nim sakarā ar liecinieku neierašanos brīvprātīgi, vai arī izde-
vumus, kas cēlušies sakarā ar vajadzību piemērot 14. panta
2. rindkopu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III nodala.
«Tiesu izdevumu un zaudējumu nodrošinājums. (Cautio

judicatum solvi.)»
Iebildumu nav? 111 nodaļas virsraksts pie-

ņemts. — 17. pants.
(Nekādu nodrošinājumu vai drošības iemaksu, lai to

sauktu kā saukdami, nevar uzlikt līdzēju valstupilsoņiem,
kuru dzīves vieta atrodas vienā no šīm valstīm un kas uzstā-
jas tiesā citā no šīm valstīm kā prasītāji vai trešās personas,
aiz tā iemesla, ka viņi ir ārvalstnieki vai ka viņiem nav iekš-
zemē dzīves vai uzturēšanās vietas.

Tas pats noteikums piemērojams iemaksai, ko pieprasa
no prasītājiem vai trešam personām tiesu izdevumu nodroši-
nāšanai.

Konvencijas, kurās līdzējas valstis ir vienojušās par savu
pilsoņu atsvabināšanu no tiesu izdevumu un zaudējumu nodro-
šinājuma, neatkarīgi no nosacījuma par dzīves vietu, paliek
spēkā ari turpmāk.)

'Iebildumu nav? Pieņemts. — 18. pants.
(Vienā no līdzējām valstīm taisītos tiesas lēmumus par

tiesu izdevumu uzlikšanu prasītājam vai trešai personai, kas
atsvabināti no nodrošinājuma vai drošības iemaksas saskaņā
ar 17. panta 1. un 2. rindkopu vai saskaņā ar tās valsts liku-
miem,kurā prasība uzsākta, izpilda bez maksas uz diplomātiskā
ceļā iesniegtu pieprasījumu, piekiritīgā iestāde katrā citā līdzējā
valstī.

Tas pats noteikums piemērojams tiesas lēmumiem, kas
vēlāk noteic prāvas izdevumu lielumu.

Iepriekšējie noteikumi nav par šķērsli tam, ka divas lī-
dzējas valstis vienojas atļaut ieinteresētai pusei tieši iesniegt
lūgumu par tiesas lēmumu izpildīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. pants.
(Lēmumus par tiesu izdevumiem atzīs par izpildāmiem,

nenoklausoties puses, bet dodot zaudējušai pusei tiesību ie-
sniegt pārsūdzību saskaņā ar tās valsts likumiem, kur izpildī-
šana izdarāma.

Piekritigā iestāde, apspriežot lūgumus par tiesas sprie-
dumu izpildīšanu, tikai pārbauda:

1° vai saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā lēmums tai-
sīts, lēmuma dokuments satur tā īstenībai vajadzīgos nosacī-
jumus;

_2° vai minētais lēmums, saskaņā ar tiem pašiem likumiem,
ir stājies likumīgā spēkā;

3° vai lēmuma rezolūtīvā daļa ir sastādīta vai nu lē-
muma izpildītājas iestādes valodā, vai valodā, par kuru vieno-
jušāsabas ieinteresētās valstis, jeb vai tam ir pievienots vienā
no_šīm valodām sastādīts un, ja nav pretējas vienošanās, lū-
dzējasjvalsts diplomātiska vai konsulāra pārstāvja vai lūguma
saņēmējas valsts zvērināta tulka pienācīgi apliecināts tulko-
jums.

Lai izpildītu 2. rindkopas 1. un 2. punktā paredzētos no-
sacījumus, pietiek ar lūdzējas valsts piekritīgas iestādes pazi-
ņojumu, ka lēmums ir stājies likumīgā spēkā. Ja nav pretē-
jas vienošanas,_ tad šīs iestādes piekritību apliecina lūdzējas
valsts visaugstākā tieslietu administrācijas priekšgalā stāvo-
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šā amatpersona. Nupat minētais paziņojums un apliecība sa-
stādāmi vai pārtuLkoijami saskaņā ar 2. rindkopas 3. punkta
noteikumu.)

Iebilldumu nav? Pieņemts. — IV nodala.
«Mazturības tiesība.»
Iebildumu nav? IV nodaļas virsraksts pie-

ņemts. — 20. pants.
(Katras līdzējas valsts pilsoņi bauda visās citās līdzējas

valstis mazturības tiesību, tāpat kā pasu valsts pilsoņi, piemē-
rojoties tās valsts likumiem, kuru lūdz piešķirt mazturības
tiesību.)

IebiMumu nav? Pieņemts. — 21. pants.
(Visos gadījumos mazturības apliecība vai paziņojums jā-

izdod vai jāsaņem ārvalstnieka pastāvīgās dzīves vietas iestā-
dēm vai, ja tādas nebūtu, viņa pašreizējās dzīves vietas iestā-
dēm. Gadītjumā, ja šīs pēdējās iestādes nepieder pie kādas
līdzējas valsts un nesaņemtu vai neizdotu šāda veida apliecī-
bas vai paziņojumus, pietiek ar attiecīgā ārvalstnieka piederī-
bas valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvju izdotu vai sa-
ņemtu apliecību vai paziņojumu.

Ja lūdzējs nedzīvo tai valstī, kur lūgumu par mazturības
tiesību piešķiršanu iesniedz, mazturības apliecību vai paziņo-
jumu apliecina bez maksas tās valsts diplomātiskais vai kon-
sulārais pārstāvis, kurā dokuments uzrādāms.)

Iebildumu, nav? Pieņemts. — 22. pants.
(Iestāde, kam piekrīt izdot mazturības apliecības vai sa-

ņemt mazturības paziņojumus, var ievākt no citu līdzēju valstu
iestādēm ziņas par lūdzēja mantas stāvokli.

Iestāde, kam piekrīt lemt par mazturības tiesību, patur
tiesību, savas piekritības robežās, pārbaudīt tai iesniegtās ap-
liecības, paziņojumus un zinas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. pants.
(Ja mazturības tiesība piešķirta kādas līdzējas valsts pil-

sonim, tad par tiesu aktu izsniegšanu, kuri attiecas uz to pašu
prāvu un ir izsniedzami citā no šim valstīm, lūdzējai valstij
jāatlīdzina lūguma saņēmējai valstij tikai tie izdevumi, kas cē-
lušies piemērojot sevišķu kārtību saskaņā ar 3. pantu.

Tajā pašā gadījumā tiesas uzdevuma iesniedzējai valstij
jāatlīdzina saņēmējai valstij arī lieciniekiem un lietpratējiem
izmaksātā atlīdzība, kā arī izdevumi, kas cēlušies 14. panta
2. rindkopas varbūtējas piemērošanas gadījumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — V nodaļa.
«Personīgā aizturēšana.»
Iebildumu nav? V nodaļas virsraksts pie-

ņemts. — 24. pants.
(Civilās un tirdzniecības lietās personīgo aizturēšanu, vai

nu kā izpildu līdzekli, vai kā vienkāršu drošības līdzekli, ne-
var piemērot ārzemniekiem, kas pieder pie vienas no līdzējām
valstīm, tajos gadījumos, kad tā nebūtu piemērojama pašu
valsts pilsoņiem. Fakts, kas dod tiesību pašu valsts pilsonim,
kam dzīves vieta ir iekšzemē, lūgt personīgās aizturēšanas at-
celšanu, dod to pašu tiesību arī ikvienas līdzējas valsts pilso-
nim pat tad, ja šis fakts būtu noticis ārzemēs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VI nodaļa.
«Beigu noteikumi.»
Iebildumu nav? VI nodaļas virsraksts pie-

ņemts. — 25. pants.
_ (Šī konvencija ratificējama un ratifikācijas dokumenti de-

ponējami Hāgā, tiklīdz sešas augstās līdzējas puses var to iz-
darīt.

Par katru ratifikācijas dokumenta deponēšanu sastādāms
protokols, kura pienācīgi apliecināts noraksts nododams diplo-
mātiskā ceļā katrai līdzējai valstij.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 26. pants.
(Šī konvencija piemērojama ipso jure līdzēju valstu Ei-

ropas territorijām.
Ja kāda līdzēja valsts vēlas, lai šī konvencija būtu spēkā

arī viņas territorijas, posesijās un kolonijās, kas atrodas ār-
pus Eiropas, vai viņas konsulāras tiesas iecirkņos, tad tai jā-
paziņo savs attiecīgais nodoms ar aktu, kas deponējams Holan-
des valdības archīvā. Šī akta pienācīgi apliecinātu norakstu
Holandes valdība piesūta diplomātiskā , ceļā katrai līdzējai
valstij. Konvencija stājas spēkā attiecībās starp valstīm, kas
šim paziņojumam atbild ar _ piekrītošu deklarāciju, un territo-
rijām, posesijam un kolonijām, kas atrodas ārpus Eiropas un
attiecīļba uz _ kuram paziņojums izdarīts. Piekrītošā deklarā-
cija tepat deponējama Holandes valdības archīvā. kura nosū-
tīs tas pienācīgi apliecinātus norakstus diplomātiskā ceļā kat-
rai līdzējai valstij.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. pants.

(Valstis, kuru pārstāvji piedalījās starptautisko privāttie-
sību ceturtajā konferencē, pielaižamas parakstīt šo konvenciju
līdz 25. panta 1. rindkopā paredzētai ratifikācijas dokumentu
deponēšanai.

Pēc šīs deponēšanas tās vienmēr pielaižamas tai pievie-
noties tieši, bez sevišķu formālitātu ievērošanas. Valsts, kas
vē'as pievienoties, paziņo savu nodomu ar aktu, kas deponē-
jams Holandes valdības archīvā. Šī akta pienācīgi apliecinātu
norakstu Holandes valdība piesūta diplomātiskā ceļā katrai lī-
dzējai valstij.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 28. pants.
(Šī konvencija atvieto 1896. gada 14. novembra starp-

tautisko privāttiesību konvenciju un 1897. gada 22. maija pa-
pildu protokolu.

Tā stājas spēkā sešdesmitā dienā, skaitot no tās dienas,
kad visas valstis, kas parakstījušas 1896. gada 14. novembra
konvenciju vai tai pievienojušās, būs deponējušas šīs konven-
cijas ratifikācijas dokumentus, un vēlākais 1909. gada 27. ap-
rīlī.

26. panta 2. rindkopā paredzētā gadījumā konvencija stā-
jas spēkā pēc četriem mēnešiem no piekrītošas deklarācijas sa-
ņemšanas dienas, bet 27. pantā 2. rindkopā paredzētā gadījumā
— sešdesmitā dienā pēc .pievienošanās paziņošanas dienas.

26. panta 2. rindkopā paredzētie paziņojumi var notikt
tikai, pēc tam, kad šī konvencija būs stājusies spēkā saskaņā
ar šī rjanta 2. rindkopu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 29. pants.
Šī konvencija būs spēkā piecus gadus, skaitot no 28.

panta 2. rindkopā norādītās spēkā stāšanās dienas.
Tajā pašā dienā šis laiks sāk tecēt arī attiecībā uz val-

stīm, kas izdara deponēšanu pēc šīs dienas vai kas pievienojas
vēlāk, un arī attiecībā uz piekrītošām deklarācijām, kas ie-
sniegtas saskaņā ar 26. panta 2. rindkopu.

Ja konvenciju neuzteic, tad tā uzskatāma par klusējot pa-
garinātu uz ik pieci gadiern.

Uzteikšana jāpaziņo, vismaz sešus mēnešus pirms 2. un
3. rindkopā paredzētā laika notecējuma, Holandes valdībai, kas
to paziņos visām' citām valstīm.

Uzteikšana var attiekties tikai uz territorijām, posesijam
vai kolonijām, kas atrodas ārpus Eiropas, vai arī uz konsulā-
riem tiesas iecirkņiem, kas minēti saskaņā ai 26, panta 2 rind-
kopu izdarītā paziņojumā.

Uzteikšana ir spēkā tikai attiecībā uz valsti, kas to pa-
ziņojusi. Starp pārējām līdzējām valstīm konvencija paliek
speķa.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Šo apliecinot attiecīgie pilnvarotie parakstīja šo konven-

ciju un piespieda tai savus zīmogus.
Sastādīts Hā.gā, tūkstoš deviņi simti piektā gada 17. jū-

lijā, vienā eksemoļārā, kas deponējams Holandes valdības
archīvā un kura pienācīgi apliecināts noraksts izsniedzams
diplomātiskā ceļā katrai no valstīm, kuru pārstāvis piedalījās
ceturtajā starptautisko privāttiesību konferencē.

Par Vāciju (L. S.) v. Schloezer. Kriege.
Par Austriju un par Ungāriju: (L. S.) C. A. Wydenbruck,

Austrijas-Ungārijas ministris.
Par Austriju: (L. S.) Holzknecht, nodaļas vadītājs ķei- *

zariski-karaliska Austrijas Tieslietu ministrijā.
Par Ungāriju: (L. S.) Torv, valsts sekretārs karaliskā

Ungārijas Tieslietu ministrijā.
Par Beļģiju: (L. S.) Guillaume. Alered Van Den Bulcke.
Par Dāniju: (L. S.) W. Grevenkop Castenskjold. '
Par Spāniju: (L. S.) A. de Baguer.
Par Franciju: (L. S.) Monbel. L. Renault.
Par Itāliju: (L. S.) Tugini.
Par Luksemburgu: (L. S.) Cte de Villers.
Par Norvēģiju: .(L. S.) F. Hagerup.
Par Holandi: (L. S.) W. M. de Weede. J. A. Loeff. T.

M. C. Asser.
Par Portugāli: (L. S.) Conde de Selir.
Par Rumāniju: (L. S.) Edg. Mavrocordato.
Par Krieviju: (L. S.) Ņ. Tscharykov.
Par Zviedriju: (L. S.) G. Falkenberg.
Par Šveici: (L. S.) Garlin.)
Nobalsošanā nāk konvencija visumā. Lūdzu pa-

celties tos, kas ir pret konvencijas pieņemšanu vi-
sumā. 5 balsojot pret, konvencija visumā d i e-
ņemta. — Ratifikācijas formula. Virsraksts. N

(Likums par 1905. gada 17. jūlijā Hāgā parakstīto konvenciju
par cīvīltiesāšanaš kārtību.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — 1.
pants.

0905. gada \%. jūlijā Hāgā parakstītā konvencija par cī-
vīltiesāšanaš kartību ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Likums stājas speka_ izsludināšanas dienā. Līdz ar li-

.kumul izsludināma 1. panta minētā; konvencija un tās tulko-
jums latviešu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —
(Konvencija stājas spēkā 60 dienas pēc pievienošanās

protokola parakstīšanas Hāgā.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk

ratifikācijas formula visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas _ir pret ratifikācijas formulas pieņemšanu vi-
suma. Tādu nav._ Kas atturas? Nav. Ratifikāci-
jas formula visuma vienbalsīgi pieņemta. — Redak-
cijas kommi'sijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pilsētu pašvaldības likums. Referents
E. Rimbenieks. Turpināsies likuma apspriešana pa
pantiem.

«Trešā dala.
Pilsētas domnieku vēlēšanas.»
Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Šie

virsraksti pieņemti. — Lūdzu nolasīt 70. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas domniekus ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās,

aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku

frakcija): 70. panta saturs, kas ievada šo nodalīju-
mu par pilsētas domnieku vēlēšanām, liekas diezgan
demokrātisks. Spriežot pēc šī panta, varētu teikt,
ka pilsētu pašvaldību pārstāvji tiks ievēlēti, kā to
likums paredz. Bet dzīve mums rāda tomēr pil-
nīgi pretējo. Strādniekiem nav iespējams izmantot
likumā paredzētās vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās,
aizklātās un proporcionālās vēlēšanas, jo admini-
strācija noliedz strādnieku vēlēšanu sapulces vēlē-
šanu priekšvakarā, tāpat neatļauj iznākt viņu presei,
neļauj izplatīt uzsaukumus. Tāpēc strādnieki nevar
ievēlēt savus pārstāvjus, vajadzīgā daudzumā, un
sakarā ar to strādnieku iespaids vēlēšanās nevar
izpausties. Tāpēc mēs liekam priekšā pieņemt 70.
pantam šādu piezīmi: «Trīs mēnešus pirms vēlēša-
nām vēlētāju sapulces var noturēt bez jebkādas at-
ļaujas vai pieteikuma.» — Šāda piezīme ir vajadzīga,
lai nodrošinātu strādniecībai iespēju noturēt sapulces
un gādāt par plašu vēlēšanu aģitāciju, kas iespē-
jams pilsoņu sarakstiem. Pilsoņu sarakstu vēlētāju
sapulces netiek traucētas, viņi tās vienmēr ir varē-
juši sarīkot, bet strādnieki nē."

Varētu teikt, ka šī piezīme ir kas jauns. Bet
mums ir zināms, ka līdzīgs stāvoklis ir arī Igaunijā,
kur likums nodrošina visiem — arī strādniekiem
vēlēšanu tiesības un vēlēšanu sapulces pirms paš-
valdību vēlēšanām; tās tur sarīko bez jebkādas pie-
teikšanas, bez jebkādas atļaujas. Tāpēc arī šeit
mēs Mekām priekšā pieņemt 70. pantam šo piezīmi,
lai nevarētu notikt nekādi traucējumi, nekāda sa-
pulču noliegšana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates par 70. pantu izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu papildināt 70. pantu
ar piezīmi, jo tā attiektos, varbūt, uz likumu par
sapulču noturēšanu, sarīkošanu u. t. t Šinī likumā
tādu piezīmi nevar iepīt, jo te nav runa par sa-
pulču sarīkošanu un to kārtību, bet gan par pašu
vēlēšanu. Bez tamman jāsaka, ka pašvaldības
kommisijā Zlaugotņa frakcija, kaut gan viņai tur
ir pārstāvis, tādu priekšlikumu nav iesniegusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Zlau-
gotnis-Cukurs iesniedzis priekšlikumu:_

«Lieku priekšā III daļā 70. pantu papildināt ar sekojošu
piezīmi:

«Piezīme. Trīs mēnešus pirms vēlēšanām vēlētāju
sapulces var noturēt bez jebkādas atļaujas un pietei-
kuma.»—»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu. Tikai 6
balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums
noraidīts. —JMobalsošanā nāk 70. pants kommisijas
redakcija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 70. panta
pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? (Nav. 70. pants komtmistfas redakcijā
vienbalsīgi _pieņemts. — Lūdzu nolasīt 71. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesība piedalīties pilsētas domnieku vēlēšanās ir abu

dzimumu Latviijas pilsoņiem, kas sasnieguši līdz pirmai vēlē-
šanu dienai 20 gadu vecumu un līdz šai dienai attiecīgā pilsētā
nodzīvojuši pēdējos 2 mēnešus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnaim.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augstais
nams! Šinī pantā pašvaldības.kornmisijas redakcijā
irnoteikts, ka tiesības piedalīties pilsētas domnieku
vēlēšanās ir abu dzimumu pilsoņiem, kas sasnieguši
20 gadu vecumu. Man jāizsakās pret šādu vecuma
cenzu, jo 20 gadu vecumā neviens cilvēks vēl nav
nobriedis. 20 gadu vecumā cilvēks arī saskaņā ar
mūsu civillikumiem vēl neiegūst visas tiesības, ne-
iegūst pilngadību. Tāpēc cilvēkam, kurš vēl stāv
aizbildniecībā, nevar uzticēt arī pilsētas saimniecī-
bas vadīšanu, līdzekļu ņemšanu un izlietošanu, jo
viņš pats, būdams nepilngadīgs, saskaņā ar mūsu
civillikumiem, nevar atbildēt par savu darbību un
uzņemties atbildību. Aiz šiem iemesliem vien ve-
cuma cenzs būtu pārkārtojams, kā tas ir visās citās
vēlēšanās, kā tas ir lauku pašvaldību vēlēšanās, ap-
riņķu pašvaldību vēlēšanās, Saeimas vēlēšanās, un
tāpēc jānosaka, ka vēlēšanās var piedalīties tikai
personas, kas sasniegušas 21 gada vecumu — piln-
gadību. Tas nāks par labu pašām pilsētu pašvaldī-
bām un to saimniecības vadībai. Tāpēc par šo jau-
tājumu nevajaga daudz runāt. Pats par sevi jau ir
skaidrs, ka mēs nevarami nodot pilsētu saimniecības
vadību nepieaugušiem un bērniem. {Sauciens pa
kreisi: «Tādus taču neievēlēs!») Es domāju, ka
tāda iespēja _ir. Kāpēc to neizlietot, ja tiesības tiek
dotas[ _ Kāpēc nostāties naivās cerībās, ka tādus
neievēlēs? Kāpēc jūs dodat tiesības, ja domājat, ka
tas neizlietos? Ja jūs nebijāt domājuši ļaut izmantot
šīs tiesības, tad nevajadzēja lakt to priekšā. Arī pēc
jusņ pašuieskatiem šis 20 gadu vecums neiztur (kri-
tikas. Tāpēc lieku priekšā strīpot skaitli «20» un
likt tā vietā «21», lai vēlēšanu Jtesības būtu 21 gadu
veciem.

Šai pašā pantā kommisijas redakcijā ir vēl cits
cenzs — nodzīvošanas cenzs, kur minēti divi (mē-
neši. Es Heku priekšā dot vēlēšanu tiesības tiem,
kas nodzīvojuši pilsētā 4 mēnešus. Kāpēc 4 mēne-
šus. (Sauciens pa kreisi: «Piesviediet vēl drusku
klāt!») Jums pēc tam būs iespējams likt priekšā
gadu vai divi gadus. Es lieku priekā 4 mēnešus
aiz tā iemesla, ka arī apriņķu un pagastu vē-
lēšanās figurē 4 mēnešu nodzīvošanas cenzs.
Tas ir vajadzīgs, lai pilsētu saimniecības ne-
valdītu un nenoteiktu cilvēki, kas gadījuma
dēļ atradušies pilsētā, kas nav ar tās dzīvi
saauguši, kam nav ]>areizu ieskatu par pilsētas
saimniecību, kas, varbūt, tikai uz īsu brīdi iebraukuši
pilsētā. Lai valda pilsētnieki pār pilsētniekiem un
laucinieki pār lauciniekiem. Aiz šī iemesla lieku
priekšā strīpot 2 mēnešus, liekot to vietā 4.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Grantskalns savā runā uzsvēra, ka 20
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gadu veciempilsoņiem nevarot dot pašvaldību velē-
šanu tiesības. Viņus nevarot ievelēt, un tie ne-
drīkstot arī balsot, jo viņi neesot pietiekoši nobrie-
duši. Grantskalns un arī citi mantīgas šķiras pār-
stāvji jādomā, labi zinas, ka savas saimniecības viņi
gan nodarbina daudz jaunākuspar 20 un 18 gadiem.
Jau bērna gados uztic nopietnus darbus, pat mašī-
nas, uztic pat tādus uzdevumus, ko, varbūt, vaja-
dzētu uzticēt pieaugušiem. Luk, tur jus to šķirošanu
negribat ievērot. Tur jus mazgadīgos nodarbināt'
neierobežoti ilgas stundas un uzkraujat tiern smagus
darbus, cik tik viņi spēj nest. Te

^
kad runājam par

viņu tiesībām, ka viņus var ievelēt, ka_ viņi var ie-
vēlēt savus pārstāvjus pašvaldības iestādes, ikas ga-
dā par viņu audzināšanu un izglītību, par viņujapga-
dāšanu tad, kad viņi nonāks trūkuma — jus vi-
ņiem šīs tiesības negribat dot. Ir skaidrs,_ ka zem-
nieku savienība ar pārējiem pilsoņiem nereķināsar
šo stāvokli, bet grib nospiest jauniešus vel sliktāka
stāvoklī, lai viņu griba nekur nevarētu izpauzties
u. t. t., u. t. t. Es domāju, ka šis priekšlikums ir
pilnīgi noraidāms.

Šis pants nav pieņemams arī pašvaldības
kommisijas priekšā Jiktā redakcija, jo 20 gadu
vecumā taču strada ikkatru darbu. Cilvēks
20 gadu vecumā ir jau nobriedis, ir apzi-
nīgs, varbūt pat apzinīgāks neka dažs labs,
kas še no šīs katedras runa, ka 20 gadu veci
pilsoņi neesot apzinīgi. Aiz šī iemesla mes liekam
priekšā 20 gadu vietā likt 18 gadus. (V.Pusula starp-
sauciens: «15 gadus!») 18 gadus veci strādnieki ir
pilnīgi pieauguši. Viņi ir spiesti strādāt, jo ne-
var iegūt nepieciešamo skolas izglītību līdzekļu_tru-
kuma dēļ. Viņi ir pilnīgi sabiedrības locekļi, kapec
mēs arī liekam priekšā 20 gadu vieta' likt _18.

Panta otrā daļā ir runa par to,ka velēšanu tie-
sības ir tikai tiem pilsoņiem, kas attiecīga pilsēta
nodzīvojuši 2 mēnešus. Mes zinām, ka strādnieka
cilvēks ir spiests meklēt darbu tur, kur viņam tas
katru reizi ir izdevīgi, un maz ir to strādnieku, kas
var ilgāku laiku nodzīvot vienā pašvaldības iecirknī,
vienā pilsētā; tāpēc ir galīgi noraidāms tas, _iko te
teica Grantskaļna kungs par 4 mēnešiem. Mes lie-
kam priekšā divu mēnešu vieta likt 2 _ ne-
dējas. Ja kāds ir nodzīvojis pašvaldība _2
nedēļas, tad viņam ir tiesības piedalīties ve-
lēšanās. Tāpēc mēs liekam priekša savu
pārlabojumu šai pantā un domājam, ka tas
ir pieņemams, bet noraidāms tas, ko liek priekšā
Grantskaļna kungs un pašvaldības kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Grantskaļna kun-
ga laušanās par šo likumprojektu viscaur grib iero-
bežot pašvaldību un arī atsevišķu _pilsoņu tiesības.
Kad vajadzēja valsti izcīnīt, vajadzēja smagus upu-
rus nest, vajadzēja pat dzīvību atdot, tadpat 18 ga-
dus veci bija pilnīgi nobrieduši un derīgi, 'kuriem
varēja uzticēt valsts likteņus. Tagad pilsonība ir
nobriedusi jau tik tālu, ka atrod, ,ka_20 gadu veciem
pilsoņiem nebūtu tiesības līdzi runāt un lemt paš-
valdību vēlēšanās. Man noteikti jāizsakās pret
Grantskaļna priekšlikumu — 20 gadu vietā likt 21
gadu. Šis priekšlikums izskaidrojams vienīgi ar to,
ka pilsonība pati ir nobriedusi reakcijai.

Tālāk pāris vārdos man jāpakavējas vēl pie
Grantskaļna kunga otrā priekšlikuma, proti — no-
dzīvošanas cenzu paaugstināt no 2 uz 4 mēnešiem.
(V. Pusuls no vietas: «12 mēnešiem!») Pusula kungs
saka: uz 12 mēnešiem. Tas, protams, grib restaurēt
pēc jūsu atziņas vecos, labos cariskā režima laikus,
kādi bija pirms revolūcijas, kad vēlēšanu tiesības
bija tikai II šķiras traktieru turētājiem, II ģildes tir-

gotājiem un divstāvu namu īpašniekiem. Pārējiem
iedzīvotājiem šotiesību nebija. Bet, kungi, neaizmir-
stiet, ka mūsu valstī viena iedzīvotāju šķira ir bez-
darbnieki un vispār nemantīgi pilsoņi, kas spiesti
meklēt darbu ārpus pilsētas uz laukiem. Ja tiks
paaugstināts nodzīvošanas cenzs, tad šo pilsoņu ve-
lēšanu tiesības tiks ierobežotas. Jau iepriekšēja
70. pantā ir pieņemts, ka pilsētas domniekus ievel
starp citu, vispārējas velēšanas. Ja pieņems
jūsu priekšlikumu, tad vijparejasvelēšanas bus
stipri ierobežotas. Tapec es izsakos pret visiem
pārlabojumiem, kas iesniegti pie šī_ panta, un par
šī panta pieņemšanu tāda redakcija, kāda to liek
priekšā kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
T r{ 7PT"^rvTTi}(m

M. Lazersons (Ceire-Cion): Augsti godātie de-
putātu kungi! Es gribu pastrīpot 70. panta, to, kas
ir sevišķi svarīgs minoritātēm. Es nepavisam ne-
aizskaršu jautājumu par minimumu velēšanu tie-
sībās, par 20 gadu vecumu; tas butu jāatstāj. Tāpat
es nerunāšu arī par vispārējo nodzīvošanas cenzu,
jo es atrodu, ka šai ziņa nav lielas nozīmes tam, vai
atstājam 2 mēnešus, vai pat 3 mēnešus.. Es aizrādī-
šu uz to, kas ir josevišķi svarīgs nominoritatu vie-
dokļa. Tas ir tas, ka pedejā laikā mes redzam,
ka visur tur, kur minoritātēm sava laika bijasava
nozīme pašvaldībās, tagad ar garnizona velēšanu
tiesībām, ar garnizona balsīmjlaktiski ir panākts tas,
ka daudzās pilsētās, kur vietējie iedzīvotāji līdz šim
vairumā bijuši cittautieši, ar garnizona palīdzību
mākslīgā veidā ir radīta cita majoritāte, kurai nav
nekāda organiska sakara ar iedzīvotāju sastāvu.
To varētu saukt ja nu ne par_ velēšanu ģeometriju,
tad katrā ziņā par sevišķu vēlēšanu aritmētiku. _

Es varētu minēt ļoti daudz skaitļu un_ piemēru,
bet pietiks, ja aizrādīšu jums uz tādu samēra sva-
rīgu un lielu pilsētu Latvijā kā Daugavpili, kur arī
garnizons ir dabūjis pašvaldības velēšanu tiesības.

Par Daugavpili man ir šādi skaitļi. 1298. gada,
kad garnizonam arī bija dotas tiesības balsot, bija
nodotas pavisam 21.526 balsis. Noskaidrojot, _ kam
par labu balsis nākušas, izrādījies,ka tas pacēlušas
no vienas puses latviešu, bet no otras puseskommu-
nistu sarakstus. Šie divi saraksti ir vinnējuši, bet
visi citi, tanī skaitā arī sociāldemokrātu, demokrātu
un pilsoņu saraksti zaudējuši.

Visā pasaulē ir pieņemts, ka demokrātiskās val-
stīs un sevišķi pilsētas pašvaldībās vēlešanās_pieda-
lās tie elementi, kas organiski saistīti ar pilsētu, tas
izbūvi un labierīcībām. Nav nekādu šaubu, ka gar-
nizonam nevar būt šāda organiska sakara ar labie-
rīcībām. Viņam nav municipalitātes interešu, jo
viņš atrodas provizoriskā stāvoklī, neiedzīvojas at-
tiecīgā pilsētā organiski. Ņemsim piemēram kādu
Vidzemes pilsētu. Tur šīs tiesības būs vērstas ne tikai
pret minoritātēm, kurām citās pilsētās ar lieli vē-
sturiski nopelni zināmās municipalitātes nozares,bet
arī pret tām pilsētām, kur latvieši ir majoritāte. Ta
pilsētā ienāk elementi, kuriem vienkārši nemaz nav
intereses par pilsētas labierīcībām. Piemēram Cē-
sīs vai Valmierā dzīvo noteikti jedzīvotāji, bet ja
tur nāk iekšā garnizons, kas sastāv no latgaliešiem,
kuriem nav nekāda sakara un intereses par Vidze-
mes pilsētu labierīcībām, tad, es domāju, municipa-
litātes intereses nekā neiegūs, ja arī karavīriem dos
tiesības balsot, tāpat kā citiem iedzīvotājiem:, kurus
interesē pilsētas uzplaukšana. Es domāju, ka no
vispārējā municipalitātes viedokļa un arī no mino-
ritātu viedokļa, ievērojot vēl to, ka mums pilsētu lab-
ierīcība nav vēl sevišķi labi nostādīta, ka mums vēl*
daudz jāstrādā, būtu ļoti nepareizi irnākslīgā_veida
sajaukt vēlētāju sastāvu, pievelkot klāt vēlēšanās
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cilvēkus,kuriem nav absolūti nekādas intereses kaut
ka veicināt municipalitātes uzplaukšanu. Tāpēc es
lieku priekša dot vēlēšanu tiesības tikai tiem garni-
zona locekļiem, kas līdz šim jau dzīvojuši pilsētā —
tiem, protams,jnav nekāda pamata ņemt balsošanas
tiesības. Tāpēc es .atbalstīšu priekšlikumu prasīt no
garnizona kareivjiem 4 mēnešu nodzīvošanas laiku
attiecīga pilsēta pirms iesaukšanas kara dienestā.
Tadiem_ kareivjiem būtu taisnīgi dot tiesības pieda-

I

līties vēlēšanās.
Es uzsveru,_ka tas ir pieņemts gandrīz visur.

Ja Vācija tagadējiem «reichswehr'a» karavīriem ir? atļauts piedalīties pašvaldības vēlēšanās (V.Pusuls
no vietas: «Nav! Nav!»«), tad tas ir tāpēc, ka

»
«reichswehr's» ir iedalīts pēc territoriālās sistēmas;
tapec iir skaidrs, kamdēļ viņiem ir šīs tiesības. No
vispārējā valsts viedokļa, varbūt, ir labi, ka no Lat-
gales karavīri tiek sūtīti uz Vidzemi., no Vidzemes
uz Kurzemi u. t. t., varbūt valodas ziņā tas būtu pie-
ņemams, bet kas attiecas uz municipalitātes intere-
sēm, tad jāuzsver, ka prakse ir jaudevusi ļoti slik-
tus panākumus. To mēs varam konstatēt visur —
piemēram^ Daugavpilī, kā es jau teicu, un pa daļai
ari Rīgas pilsēta, ja šis likums tiks realizēts galīgā
veida. Es būtu par to, ka jānoteic zināms nodzīvo-
šanas laiks — 4 mēneši pirms iesaukšanas —, lai
karavīriem būtu tiesības piedalīties vēlēšanās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*):
Pievienojos Grantskaļna kunga priekšlikumam attie-
cība uz velētāju vecumu, bet lieku priekšā pieņemt 12
mēnešu nodzīvošanas cenzu. Pilsoņi var baudīt vē-
lēšanu tiesības tikai tanī pilsētā, kurā viņi dzī-
vo un ar kuras pašvaldību viņi ir organiski sai-

? stīti.
Kas_ attiecas uz karavīru vēlēšanu tiesībām, tad

tas nekādā ziņa nav minoritātu, bet vispārīgi kom-
mūnālpolītikas jautājums ar ievērojamu nozīmi, kas
vienādi interesē visas garnizona pilsētas, neatkarīgi
no viņu iedzīvotāju sastāva. _ Nav pielaižams, ka
daži tūkstoši jauniesaukto iegūst izšķirošu iespaidu
uz viņiem pilnīgi svešas pilsētas likteni. Tomēr
karavīriem nedrīkst atņemt vēlēšanu tiesības kā
tādas; tapec iesniedzu sekojošu pārlabojumu: «kara
dienestā iesauktās personas bauda vēlēšanu tiesības
tikai tanī pilsētā, kurā viņas pirms iesaukšanas no-

»
dzīvojušas 4 mēnešus». — (Stiprs troksnis pa kreisi
un centra.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim,

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Es
atzīstu Grantskaļna priekšlikumu par pieņemamu, jo
ar 21 gadu pie imums iestājas pilngadība. Persona,
kura nav sasniegusi 21 gadu vecumu, ir vēl aizbild-
niecībā, urt pati nevar neko iesākt, nevar sevi aiz-
stāvēt tiesā, nevar slēgt nekādus darījumus, nevar
slēgt līgumus, un viņai nav tiesības rīkoties pat-
stāvīgi. Ja tagad mes pilsētu pašvaldības likumā
paredzētu 20 gadu vecumu, tad mēs dotu visām šīm
personām aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības, un
tad var iznākt tā, ka pat 20 gadu vecu pilsoni var
ievēlēt pilsētas_ domē, vēlāk pilsētas valdē un pat
ievēlēt par pilsētas galvu. Un nu šāda persona, kura,
saskaņā ar mušu civillikumiem, stāv zem aizbildnie-
cības, kura savā personīgā dzīvē nevar slēgt nekā-
dus līgumus, pašvaldības ? dienestā kā pašvaldības
darbinieks varēs slēgt visādus līgumus. Tā ir pret-
runa un no tās jāmēģina izvairīties. Nav tik sva-
rīgi, kādai partijai šie gadi ko dos, jo visās partijās
būs šie 20 gadus, vecie, un ja nu kāda partija savā

*) Runātāja atreferējums.

Krājumā Saeimas stencgrafiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

programmā sevišķi ir uzsvērusi, ka vēlēšanās jāpie-
laiž jau 20 gadu vecumā, tad tā ir lieta, kas jāpār-
domā. Šis vecums nevienai partijai neko nedos. Tā-
pēc, ievērojot mūsu civillikumu noteikumus, mēs
piekrītam 21 gadam.

Kas attiecas uz otro priekšlikumu, tad mēs pie-
krītam 4 mēnešiem un atzīstam, ka arī garnizonam
ir vēlēšanu tiesības. Es patiešām nesaprotu depu-
tātu Lazersonu, kā viņš var še ko iebilst un atrast
kādas ierunas par garnizoniem. Vaipatiešām mēs ne-
gribēsim pielaist vēlēšanās karavīrus tikai tāpēc, ka
viņi iesaukti kara dienestā, ka viņi izpilda garnizona
dienestu? Vai tāpēc personām, kuras kara dienestā
iesauktas mūsu dzimtenes un tēvijas labā, mēs ņem-
sim vēlēšanu tiesības, tās vēlēšanu tiesības, kuras ir
citiem pilsoņiem? Lazersons runāja par minoritātēm.
Vai minoritātes ir'tās, kas bēg no kara dienesta?
Tikai tā var saprast Lazersona iebildumus. _ Man
liekas, ka šis jautājums nav .minoritātu jautājums.
Minoritātes, kas varbūt ir kara dienesta, ari lai pie-
dalās pilsētas domes vēlēšanās, jo viņas ir Latvi-
jas pilsoņi un ar vēl lielākām tiesībām nekā citi
pilsoņi, jo kalpo valstij. Tā tad šinī gadījumā_nevar
runāt par minoritātēm, kā to pareizi aizrādīja ari
Pusula kungs.

Tālāk mēs nevaram piekrist gada nodzīvošanas
.laikam, jo tas ir par garu. Man liekas, ka 4 mēnešu
noc'zīvošanas laiks ir pietiekošs, lai pierādītu ka zi-
nāmais pilsonis grib te palikt uz dzīvi un tāpēc ir
ieinteresēts pilsētas labklājībā. Mēs balsosim par
4 mēnešiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Debates par vēlēšanu tiesībām ir izvirzī-
jušas interesantu jautājumu, proti — minoritātu de-
putāti vārda tiešā nozīmē ir uzsākuši karagājienu
pret mūsu karavīriem, pret mūsu armiju. Man brī-
nums, ka tiepaši, kas šeit uzstājās, lai prasītu no vi-
siem ievēlamiem domniekiem vismaz 12 mēnešu no-
dzīvošanu pilsētā, uzstājās pret mani, kad es prasīju,
lai pilsētas galva būtu tāds, kas baudītu pilsētas uz-
ticību. Tad teica, ka pilsētas galvu varot uzaicināt,
no kurienes gribot. Šis priekšlikums, ko iesnieguši
žīdi un vācieši, latviešiem nav pieņemams. Mēs
zinām.,ka drīzumā mūsu armija pāries uz viena gada
kara dienesta laiku. .Tā tad karavīrs, kas atradī-
sies armijā tikai 12 mēnešu, vēlēšanu tiesības ne-
baudīs. Tas nozīmē, ka mēs gribam ierobežot kara-
vīru pilsoņu tiesības, bet to mēs nedrīkstam darīt.
Es zinu, ka daudzpilsētās, kur agrāk minoritātes bija
pārsvarā, kur agrāk latvieši bija minoritāte, mino-
ritātēm, bez šaubām, nav patīkami, ka latvieši ie-
kļūst pilsētas pašvaldībā un spriež 'līdzi. Man ir
zināmas pilsētas, kur arī karaviru pārstāvji rosīgi
piedalās vietējā pilsētas domē, ir pat domes priekš-
sēdētāji un dzīvi piedalās kommisiju sēdēs. Man nav
gadījiesdzirdēt nevienā vietā, ka karavīri būtu rīko-
jušies nelietderīgi, ka viņi būtu nīduši minoritātes.
Karavīru rīcība vietējās pašvaldībās, gluži pretēji,
aizvien ir bijusi samierinoša. Tāpēc minoritātu
priekšlikums par 12 mēnešu ilgu nodzīvošanas laiku
nav pieņemams. Tāpat nav pieņemams papildinā-
jums, ka vēlēšanu tiesības bauda tikai tie karavīri,
kas nodzīvojuši attiecīgā pilsētā vismaz 4 mēnešus.
Šis priekšlikums arī ir tikai tāds «ummerkummers»,
ar ko mēģina izdabūt to, ko neparedz dabūt citādā
veidā. Es domāju, ka Saeimas vairākums uzstāsies
pret mūsu karavīru tiesību ierobežošanu.

_ Kas attiecas uz 20 gadu vecumu un 2 mēnešu no-
dzīvošanu, tad man liekas, ka mums jāpieturas pie
zināmas normas. Ja reiz lauku pašvaldībās ir 21
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gada norima un 4 mēnešu nodzīvošanas laiks, tad
tā pati norma jāatstāj arī pilsētu pašvaldības. No-
teikt vienu normu lauku pašvaldībām un otru normu
pilsētu pašvaldībām nebūtu nekāda pamata. Mes
balsosim par pantu tādā redakcija, kāda tas iesniegts,
bet ar Grantskaļna kunga iesniegto pārlabojumu, ka
pilsētās vēlēšanu tiesības bauda tie pilsoņi, kas līdz
vēlēšanu dienai sasnieguši _21 gadu vecumu un kas
nodzīvojuši attiecīgā pilsēta vismaz 4 mēnešus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.

A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Par nodzīvošanas cenzu var do-
māt dažādi, var ieņemt dažādus stāvokļus — var
būt par divu mēnešu nodzīvošanas cenzu, var but
par 4 mēnešu un arī par 12 mēnešu cenzu. Ka-
tram šāda priekšlikuma aizstāvētajam var but sava
loģika un savi lietderības motīvi. Es esmu par il-
gāku nodzīvošanas cenzu, tāpēc ka vajadzīgs, lai
pilsonis ilgāku laiku būtu saistīts ar pašvaldību, ku-
ras likteni viņš vēlēšanas izšķir. 4 mēneši šai ziņa
ir nepietiekošs llaiks, tāpēc es izteiktos par 12 mē-
nešiem.

Es saprotu, ka var but_ an citādas domas, bet
nevar jautājumu nostādīt tā, kā to nostāda Lazer-
sona kungs. (K.Baloža starpsauciens.) Profesora
kungs, neuztraucieties! Paklausaities mazliet tālāk,
tad redzēsim, vai Jums būs iemesls brēkt. Ja te
runā par to, vai pietiek divu mēnešu, četru vai div-
padsmit mēnešu nodzīvošanas laiks, tad tomēr visi
to nostāda kā lietderības jautājumu; tikai deputāts
Lazersons jautājuma izšķiršanu padara atkarīgu ne-
vis no lietderības, bet no tā, vai tas niimorita-
tērn nāk par labu, vai nenāk par labu. Tā nevienu
jautājumunedrīkst nostādīt. Jāskatās, kā valstij de-
rīgāki, nevis vienai vai otrai minoritātei. Ne_ vis val-
stij rīkoties pēc minoritātēm, bet minoritātēm rau-
dzīties uz valsts labumu! (Sauaiens no vietas: «Pa-
reizi!») Es ļoti priecājos, ka otras minoritātes repre-
zentants nostājās taisni pretēji, t. i. ka minoritātes rī-
kojas saskaņā ar valsts interesēm un nevis otrādi.
Mums šis jautājums jāapskata vienīgi no lietderības
viedokļa un no šī viedokļa jāizšķir jautājums par to,
vai garnizonam dot vēlēšanu tiesības vai nedot. Pro-
fesora kungs, nu klausaities.. Man nav nekādu šaubu,
ka karavīriem jādod tiesības piedalīties vēlēšanās.
Ja tiem ir dotas tiesības piedalīties valsts vēlēšanās,
kāpēc tad atņemt viņiem tiesības piedalīties pašval-
dību vēlēšanās? Ja mēs pieņemam, ka pilsonis,
kas 4 mēnešus nodzīvojis vienā vietā, var balsot
līdzi, kāpēc tad kareivis, kas arī nodzīvojis 4 mēne-
šus, nevar balsot. Kāpēc šī izšķirība? Tas taču
nav pielaižams! Saka, ka kareivis ieslēgts kazarmes
un atšķirts no pilsētas dzīves. Tā tas nav. Arī ka-
zarmu iedzīvotājus interesē pilsētas labierīcības.
Nekādi nevaru piekrist, ka karavīru, kas dzīvo ka-
zarmes, neieinteresē pilsētas labierīcības, vai tur
ir kanalizācija, vai nav, vai ir tīrs ūdens, vai nav
u. t. t. Karavīru tas interesē tāpat, kā pārējos ie-
dzīvotājus; arī viņš bauda pilsētas labierīcības un
cieš no _ to trūkuma. Tāpēc nedrīkst pielaist it nekā-
dus izņēmumus ar karavīriem. Es esmu par viena
gada nodzīvošanas cenzu, bet ne aiz tā iemesla, lai
garnizonu izslēgtu, ne tāpēc, ka tas varētu nākt par
labu minoritātēm, bet tāpēc, ka es uzskatu par va-
jadzīgu saistīt pie pilsētas likteņa noteikšanas tur
ilgāk dzīvojošos elementus, kas pazīst un zina vie-
tējos apstākļus, un nevis ļaut plūstošam elementam
noteikt par pilsētas dzīvi. Tas ir vienīgi pareizais
stāvoklis.

Es nevaru piekrist Pusula kunga iesniegtam kor-
rektīvam — paredzēt karavīriem 4 mēnešu ilgu no-
dzīvošanas cenzu priekš iesaukšanas kara dienestā.

Kā jau teicu, karavīriem nav uzspiežami nekādi iz-
ņēmumi. Karavīru, kas dzīvo garnizona, arī in-
teresē pašvaldības labierīcības, un ja jau mes esam
devuši viņam vēlēšanu tiesības politiskas velēšanas,
neraugoties uz to, ka viņš_dzīvo kazarmes, tad tas
jādara arī pašvaldības velēšanas. Velēšanu tiesības
nevar atņemt karavīram tāpēc, ka viņš dzīvo ka-
zarmes. Tad to pašu vajadzētu attiecinat_arī uz po-
litiskām vēlēšanām, jo arī _politiskas velēšanas mī-
tiņu un citas aģitācijas ziņa karavīrs ir zināma mē-
rā ierobežots; bet viņam nevar ļaut ciest no ta, ka
viņš savas intereses tanī brīdī ziedo valsts vajadzī-
bām. Tāpēc es aizstāvu to, ka attiecība uz garnizona *
karavīriem nav pielaižama nekāda izšķirība. Es es-
mu par viena gada nodzīvošanas cenzu, bet to es aiz-
stāvu aiz lietderības motīviem, lai pilsētas likteņus
noteiktu ilgi tur dzīvojošie elementi un nevis plūsto-
šie elementi. Bet nedrīkst pielaist izņēmumu ar gar-
nizona karavīriem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim'.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): 'Izrādās, ka pie šī panta, kur ir runa par
vēlēšanu vecumu, no kāda pilsonis var piedalīties
vēlēšanās, ir pacēlies airī karavīru jautājums. Se-
višķi minoritātu aprindas grib iespaidot, jai karavīri
nevarētu brīvi piedalīties pašvaldību velēšanas. Ir
pilnīgi pareizi, ka karavīri nav spējīgi tik brīvi iziet
un piedalīties vēlēšanās, kā to var darīt pārējie pil-
soņi, jo karavīriem nav organizēšanas brīvības, vi-
ņiem nav atļauts pilnīgi brīvi sapulcēties, viņi nevar
arī tik brīvi piedalīties vēlēšanās, izpauzt savas tie- ?
sības. Bet ar to vēl nevaram teikt, ka karavīriem
nebūtu dodamas tādas pat tiesības, kādas ir visiem
pārējiem pilsoņiem. Karavīrs ir tāds pat pilsonis, ka
visi citi. Viņš pilda tādus pat pienākumus, un tāpēc
viņam dodamas vienlīdzības tiesības ar visiem pā-
rējiem pilsoņiem. Minoritātu aprindu iebildumi ir
pilnīgi nevietā. Ja arī garnizona piedalīšanās atse-
višķu pilsētu vēlēšanās ir nākusi par ļaunu minori-
tātēm, tad tur neko nevar darīt. Vaina meklējama
tanī apstāklī, ka pašas minoritātes nav mēģinājušas
pietiekoši labi izprast pilsētas nepieciešamības. Tā-
dēļ mēs, strādnieku-zemnieku frakcija, uzskatām, ka
karavīri kā tādi nekādā ziņā nav šķirojami, bet gan
viņiem jāpiešķir tādas pat brīvas organizēšanās tie-
sības, kā pārējiem pilsoņiem. Šinī gadījumā nekāda
šķirošana nav pielaižama, un tāpat kā pārējiem pil-
soņiem, arī karavīriem dodamas neierobežotas vēlē-
šanu tiesības.

Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš: Vārds _deputātam
Lazersonam. Deputāta Lazersona nav zāle. — Vārds
deputātam Veckalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Pie šīpanta ir
iesniegti pārlabojumi,kas grib ierobežot velētāju tie-
sības. Ir priekšlikums' pagarināt nodzīvošanas cen-
zu uz 4 un pat uz 12 mēnešiem. Ja pieņemtu vienu
vai otru no šiem' pārlabojumiem, tad tas stiprā mē-
rā apgrūtinātu strādnieku aprindu vēlētājus. Strād-
niekiem ļoti bieži jāpāriet uz citām vietām maizi pel-
nīt. Aizbrauc uz vienu pilsētu, ja tur aptrūkst darba
— atkal atgriežas atpakaļ. Nemaz nerunājot par 12
mēnešiem, kas ir galīgi nepieņemami, ja pieņemtu
arī 4 mēnešus nodzīvošanas laiku, arī tas stipri pa-
sliktinātu strādnieku stāvokli un daudziem no viņiem
vēlēšanu tiesībastiktu atņemtas. Tāpēc tas nebūtu
pieņemams, it sevišķi vēl aiz tā iemesla,, ka tiklab
Saeimas, kā arī pašvaldības vēlēšanas notiek galve-
nā kārtā pēc frakcijām, pēc novirzieniem. Strād-
nieks, ja viņš nobrauks uj jaunu darba vietu kādā ci-
tā pilsētā, kurā viņš nav dzīvojis, nesāks meklēt per-
sonas, par kurām balsot, bet izvēlēsies to sarakstu,
par kuru viņš būtu balsojis arī savā iepriekšējā pil-
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seta, t. i. vai nu Nr. 3, vai arī kādu citu numuru. Ne-
maz viņam nav jānodzīvo 4 mēneši, vai pat ilgāks
laiks, lai dabūtu ko zināt un tuvāk iepazīties. ^Tas
viņam viegli izdarāms. Kas politiskai ui saimnieci-
skai dzīvei ir dzīvojis līdz, tas ātri orientēsies un zi-
nas, par ko balsot.

Ja te labais spārns grib pagarināt nodzīvošanas
cenzu.Jad tas ir saprotams. Tas domāts turīgo ie-
dzīvotāju un namsaimnieku nodrošināšanai, kam ir
ilgstoši labi dzīves apstākļi, kam ir nodrošināts
darbs. Bet par dzīves pabērniem, kas valstij un paš-
valdības iestādēm ir_ tikpat nepieciešami, bet kas
materiālu apstākļu de] spiesti dzīves vietu mainīt,
jārūpējas, lai arī tie velēšanu tiesības nezaudētu, tā-
pēc kategoriski jānoraida 12 mēnešu laiks; un, kā
jau teicu, nepieņemami ir arī 4 mēneši. Arī ar 4
menešiemliels vairums strādnieku nevarēs izmantot
savas velēšanu tiesības. (Starpsauciens.) Varētu būt
viens mēnesis, arī ar to būtu pieticis, bet ja likum-
projekta ir 2 mēneši, tad varētu palikt pie 2 mēne-
šiem.

Ja Berga kungs bīstas, ka plūstošais elements nu
būšot tas noteicošais, tad man jāsaka,ka tā tas nav.
Mums nav tādas pilsētas, kur varētu sabraukt tāds
daudzums strādnieku, ka viņi sastādītu kaut cik ie-
vērojamu procentu no visiem iedzīvotājiem. Tādu
gadījumu mums Latvijā nav, kur iedzīvotāji tik kra-
si mainītos, kur plūstošais elements varētu kļūt par
noteicošo un spēlētu pašvaldībā tik svarīgu lomu.
Pieņemot šo garo nodzīvošanas cenzu, ievērojams
procents strādnieku zaudētu savas vēlēšanu tiesības.
Tapec sociāldemokrātu frakcija aizstāv dīvu mēnešu
termiņu. Šis laiks ir pilnīgi pietiekošs, lai iepazītos
ar vietējiem .apstākļiem, un lai strādnieki varētu pie-
dalīties velēšanās.

Otrs priekšilikuimis — atvietot liikuimprojelkkā pa-
redzēto 20 gadu vecumu ar 21 gadu, strādniecībai
nav pieņemams. Ir demokrātiskas valstis, kurās 20
gadu vecums jauievests, un jumsbūs arī zināms, ka
šis elements nevarēs būt noteicošais. Ja nepieņems
20 gadu_ vecumu,_ tad diezgan liels procents jauniešu
velēšanas nevarēs piedalīties. Juraševska kungs
no demokrātiskā centra sevišķi balstījās uz liio argu-
mentu, ka 21 gadu vecums esot tā norma, kas juri-
diski atzīta, kas noteicot pilngadību, un tāpēc tā esot
tā pareizākā. Juraševska kungs, ir brīnums., kā Jūs
aigrāk atzināt šo normu iesaukšanai Ikara dienestā!
20 gadi agrāk bija pietiekoša norma iesaukšanai ka-
ra dienesta. Jūs, būdams ministris, bijāt ar mieru
dot šiem jauniem cilvēkiem rokā ne tikai šauteni,
bet arī ložmetēju, granātas, šrapneļus un lielgabalus.
Tad Jus neteicāt, ka viņi ir jauni, nepiedzīvojuši, ne-
nobrieduši. Jūs viņiem devāt rokā visbīstamākos
ieročus, bet papīra gabaliņu, lai viņi varētu nodot
savas baisais, jūs negribat viņiem dot. Varbūt viena
daļa mantīgās šķiras ir tāda, kas nobriest lēni, kas
30 un 40 gadu vecumā vēl nav mākusii pie prāta, bet
nav pareizi domāt, ka mūsu jaunieši, strādnieki, ar
20 gadiem vēl nebūtu nobrieduši. Strādnieku jaunie-
ši jau 16 un 17 gadu vecumā stājas; pie darba un tā
tad, 'sasnieguši 20 'gadu vecumu, ir pillmīgii nobriedu-
ši, zin, par ko stāv un ar ko grib iet. Te jums, pro-
tams, ir citi motīvi, ne tas, ka juridiski 21 gads at-
zīts par pilngadību, bet tas, ka jaunieši, kas vēl nav
tik ļotiatkarīgi no darba devējiem, fabrikantiem un
uzņēmējiem, jo viņiem vēl nav savas ģimenes, kāda
ir vecākiemi strādniekiieim, balsošanā ir brīvāki. No
tā jūsbīstaties. Jūs domājat, ka vecāks cilvēks, kas
ir saistīts ar ģimeni, ir vairāk atkarīgs no darba de-
vēja, atsevišķos gadījumos pat saņem balsošanas zī-
mīti no darba devēja un nobalso par to, ko viņam
liek, jo citādi viņu izsviež no darba un ģimene grūst
postā. Tā jūs varat iespaidot vēlēšanas. Jaunieši

ar ģimeninav saistīti. Viņu ieskati ir brīvāki un arī
balsošana brīva.

Man liekas, ka ir nepareizi te kaut ko korriģet,
atkāpjoties no 20 gadu vecuma. Ja jūs to darīsit,
tad jauniešizinās, Ika jūs esat! pret viņu tiesībām, ka
jūs gan gribat viņiem uzlikt sabiedriskus pienāku-
mus, bet pie vēlēšanu urnām viņus negribat laist.
Mēs stāvam par to, ka šim20 gadu vecumacenzam,
kā pilnīgi pietiekošam, jāpaliek.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.

V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Paskaidroju vēlreiz, ka ar manu priekšliku-
mu karavīriem vēlēšanu tiesības netiek ņemtas. Ka-
ra dienestā iesauktām personām vēlēšanu tiesības
ir, tomēr ne katrā pilsētā, kurā tās nejauši nokļuvu-
šas, bet gan vienīgi savā dzimtā pilsētā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Man šķiet, ka
varētu prasīt, lai galīgo noteikšanu, kādam jābūt pil-
sētu pašvaldības likumam, atstatītu aktīviem un or-
ganizētiem pilsētu pašvaldību darbiniekiem — pil-
sētu savienības kongresam.

Pusula un Berga kungi aizstāv 12 mēnešu ilgu
nodzīvošanas termiņu. Kungi, mēs varētu prasīt, lai
Jūsu uzstāšanās būtu kaut ciik saskaņota ar Jūsu
partijas un domu biedru uzstāšanos pilsētu savienī-
bas kongresā. Pulsētu pašvaldību aktīvie durbi'nieki
no Jūsu aprindāmar akadēmisku izglītību, kuriem1ne-
var pārmest, kal tie mezim, ko tie dara un ko runā,
aizstāvēja kongresā 4 mēnešu ilgu nodzīvošanas cen-
zu. Jūs, turpretim, liekat priekšā 3 reizes 4 mēne-
šu — 12 mēnešu ilgu nodzīvošanas cenzu. «Latvja»
23. februāra numurā ir teikts, ka pilsoņi uzstājušies
par 4 mēnešu ilgu nodzīvošanas termiņu. Pareizi,
ka pilsoņi uzstājās par 4 mēnešiem, bet tagad Jūs
nākat un it kā aiz lietderības motīviem aizstāvat 12
mēnešu termiņu.

Man šķiet, lietderības prasības labāk parzin
personas, kas aktīvi piedalās pilsētu pašvaldību va-
dībā un darbā,bet Jūs, kungi, spriežat tikai no teorē-
tiskā viedokļa. Berga kungs kādreiz ir bijis iekšlie-
tu ministris un apstākļus pa daļai parzin, bet ja arī
Grantskaļna kungs grib uzstāties kā autoritāte pil-
sētu pašvaldību jautājumos, tad tas nav pār-
liecinoši. Vēršoties īsumā pret Grantskaļna un
Mīlberga motivāciju, ka vajagot noteikt ilgāku
laiku, proti 4 mēnešus, tāpēc ka arī lauku
pašvaldības vēlēšanās varot piedalīties tikai
tie, kuri attiecīgā pašvaldībā nodzīvojuši 4
mēnešus, jājautā, cik reizes Jūs šeit neesat teikuši,
ka uz laukiem, ir liels Strādnieku trūkums. Lauk-
strādnieku trūkums esottik liels, ka tie jāievedot
pat no ārzemēm. Pilsētās tas ir citādi — pilsētās
ir bezdarbs un pilsētu strādniekiem jāiet uz laukiem
darbu meklēt. Pilsētās ir citādi apstākļi nekā uz
laukiem, tāpēc pilsētās var būt arī cits nodzīvošanas
cenzs un uz laukiem atkal cits.

Par karavīru tiesībām sociāldemokrātu frakci-.
jasuzskats ir negrozāms, un kā agrāk, tā arī tagad
frakcija konsekventi aizstāv karavīru tiesības., aiz-
stāv uzskatu, ka karavīriem dodamas tādas pat tie-
sības', kā citiem pilsoņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Radziņa
kungs, vairāk reižu kāpjot tribīnē, stingri pretendē
uz liela lietpratēja slavu. Viņš aizraujas un iet pat
tik tālu, ka saka, ka gandrīz viņam vienīgam ir pa-
tenta runāt par pilsētas lietām. Protams, Berga
—

__,

16*
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kungs nevar zināt tik daudz kā Asara kungs, un
Grantskaļna kungam, kurš nāk no laucinieku spārna,
nav tiesība pat muti vaļa taisīt. Ja sekojam Radzi-
ņa argumentācijai, tad nonākam pie slēdziena, ka
cits Dievs un' cits likums ir pilsētas un cits uz lau-
kiem. Uz laukiem vajag 4 mēnešus — tikai ne
mums! (P- Ult>e<, starpsauciens.).

Es negribētu noliegt, ka jūs balsosit par divi
dienām vai pat par divi sfcundārm bet kur praktiski
noved nodzīvošanas cenza saīsināšana līdz neiespē-
jamībai, tas ir cilts jautājums. Jumus kā pilsētas
darbiniekam taču nāks atmiņā, ka Jūs savā laikā
sniedzāt sūdzību un protestējāt — lai gan tas tā ne-
bija, bet Jūs tā sacījāt —, ka Valkā iebraukuši ap-
kārtējie lauksaimnieki un palīdzējuši ievēlēt Valkas
pilsētas domi. Ja Jūs pieņemat šādu lēmumu, tad
Jūs tādu iespēju radāt. Protams, kāpēc tad, ja jūs to
nodzīvošanas cenzu neatzīstat, arī tas laucinieks ne-
varētu nobalsot līdz, lai vismaz jūs tanīs tirgos kaut
drusku mazāk ņemtu tās tirgus naudas no laucinie-
ka, kā jūs līdz šim ņemat ar to savu pilsētas gudrī-
bu, air to savu pārsvaru un-tām savām tiesībām. Tā-
pēc nevar šīs «brīvības», kas galu galā izvēršas
jumspašiem par ļaunu, jumsdot tik plašos apmēros.
Ir jāprasa, lai tas cilvēks, kas vada pilsētas saimnie-
cību, to arī pazītu, lai viņš bu'.u t.ur kādu laiku no-
dzīvojis. Tikai tāds cilvēks var spriest līdzi par pil-
sētas likteni, bet ja jūs domājat, ka pilsētā var saim-
niekot katrs garāmgājējs,lad jūsudomas ir gluži, ne-
pareizas. Tāds stāvoklis neko nedos; galu galā tas
izsauks tikai liekas, sūdzības, un pārpratumus.

Man jāapstrīdarī Radziņa kunga patenta uz pil-
sētas dzīves lielo lietpratību. Lai viņš atļauj arī
mums mazliet runāt līdz šinī lietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates par 71. pantu iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Par priekšlikumiem,
kas iesniegti pie 71. panta, man jāaizrāda sekojo-
šais.

Zlaugotņa-Cukura priekšlikums — 20 gadu vietā
likt 18 gadus un 2 mēnešu vietā likt 2 nedēļas —
kommisijā nav pieņemts, bet ir noraidīts.

Man jāizsakās arī pret Grantskaļna kunga
priekšlikumu — strīpot skaitli «20» un tā vietā likt
«21» un «2 mēnešu» vietā*' likt «4 mēnešus». Man
jāaizrāda, ka pašvaldības kommisijā priekšlikums
«20» vietā likt «21» dabūja diezgan ievērojamu bal-
su skaitu, tomēr balsu vairākums bija par tagadējo
kommisijas redakciju. Tāpēc man jāizsakāsarī pret
Grantskaļna priekšlikumu.

Tāpat man jāizsakāspret Pusula kunga priekšli-
kumu — «2 mēnešu» vietā likt «12 mēnešu», šis
priekšlikums ir kommisijā apspriests un ar vienas
balss vairākumu noraidīts. Man jāizsakās arī pret
Pusula kunga priekšlikuma otro. daļu — papildināt
71. pantu ar piezīmi, ka karavīri, kuri iesaukti aktī-
va kara dienesta, bauda vēlēšanu tiesības pilsētās,
kuras tie nodzīvojuši 4 mēnešus pirms iesaukšanas
dienesta, jo kommisijā ar ļoti lielu balsu vairākumu
pieņēma, ka karavīri, kuri atrodas aktīvā dienestā,
var piedalīties pilsētas pašvaldības vēlēšanās un vi-
ņu velēšanu tiesības nav ierobežojaimas.. Aiiz šiem
iemesliem es izsakos arī pret šo priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 71. panta ie-
sniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms deputāts J.
Zlaugotnis-Cukurs liek priekšā:

71. pantā «20 gadu» vietā likt «18 gadu» un «2 mēne-
šus» vietā likt «2 nedēļas».»

Deputāts E. Grantskalns liek priekšā
tanī pašā pantā skaitļa «20» vietā likt skaitli «21» un

skaitļa «2» vietā likt «4».

Deputāts Grantskalns vēlas, lai katru viņa ie-
sniegto pārlabojumu balsotu atsevišķi. — Deputāts
V. Pusuls iesniedzis divus priekšlikumus. Pirmais
priekšlikums skan:

«Lieku priekšā 71. pantā «2 mēnešus» vietā likt »12 mēne-
šus».»

Otrais deputāta Pusula priekšlikums:
«Papildināt 71. pantu ar sekojošu piezīmi: «Kareivji, kuri

iesaukti aktīvā kara dienestā bauda vēlēšanas tiesības pilsētā,
kurā viņi nodzīvojuši 4 mēnešus pirms iesaukšanas diene-
stā.»—»

Referents izsacījās pret visiem šiem priekšliku-
miem. Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms iz-
šķirsim jautājumu par vēlētāju vecumu, par ko ie-
sniegti divi — deputātu Zlaugotņa-Cukura un
Grantskailna — priekšlikumi; pēc tam izšķirsim no-
dzīvošanas cenza jautājumu, par ko iesniegti trīs
priekšlikumi: viens deputāta Zlaugotņa-Cukura, otrs
—. deputāta Grantskaļna un trešais —? deputāta Pu-
sula prielkšiKkuims; beidzot nāks nobalsošanā deputā-
ta Pusula priekšlikums — papildināt pantu ar piezī-
mi. Par vēlētāju vecumu vispirms nāk nobalsošanā
deputāta Zliaugotņa-Cukura priekšlikums —

20 gadu vietā likt 18 gadu vecumu.
Referents izsacījās pret šopriekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kalsi ir par de-
putāta Zilauigoitņa-'Cukura priekšlikumu. Ti-
kai 7 balsis, Nepietiekošs balsu skaits. Deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikums atkrīt. — Tagad lie-
ku uz balsošanu deputāta Grantskailna priekšlikumu
par vēlētāju vecumu —

strīpot skaitli «20» un tā vietā likt skaitli «21».
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Grantskaļna priekšlikumu., Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodota 51
balss, pret — 40 balsis. Tas pieņemts. — Tagad bal-
sosim par nodzīvošanas cenzu, sākot ar radikālāko
— deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu —

«2 mēnešu» vietā likt «2 nedēlu».
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zlau-

gotņa-Cukura priekšlikumu. Tikai 6 balsis. Nepie- ?
tielkošs balsu skaits. Deputāta' Zlaugotņa-Cukiuira
priekšlikums noraidīts. Lieku uz balsošanu deputāta
Grantskaļna priekšlikumu —

nodzīvošanas cenzu nosacīt 4 mēnešus.

Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Grantskaļna priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lū-
dzu

^
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-

putāta Grantskaļna priekšlilkuimu nodotais 40 balsis,
pret — 43 balsis. Tas noraidīts. —Nobalsošanā nāk
deputāta Pusula priekšlikums par nodzīvošanas cen-
zu —

2 mēnešu vietā likt 12 mēnešus.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Pusula

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties 'tosi, kas atturas.. Attu-
rējušos nav. Par deputāta Pusula priekšlikumu no-
dotas 43 balsis, pret — 48 balsis. Tas arī noraidīts;
paliek kommisijas priekšā liktais nodzīvošanas
cenzs. — Beidzot nak nobalsošanā deputāta Pusula
priekšlikums —

71. pantu papildināt ar piezīmi.
Referents izsacījās pret to. — Iesniegts priekšli-

kums: l
«Liekam priekšā deputāta Pusula priekšlikumu nobalsot

aizklāti.»
(Sauciens pa kreisi: «Kas iesniedzis?») Iesnie-

guši deputāti V. Pusuls, V. Firkss, P. Sīmanis, L. Šē-
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lers, A. Bergs, A. Briedis u.i t. t. Deputāta Pusula
priekšlikums skan:

«71. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
«Kareivji, kuri_ iesaukti aktīvā kara dienestā, bauda vē-

lēšanas tiesības pilsēta, kura viņi nodzīvojuši 4 mēnešus pirms
iesaukšanas dienesta.»—»

Šo priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu
izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta Pusula
priekšlikumu, lai raksta uz zīmītēm «par»; kas bal-
so pret, lai raksta «pret»; kas atturas, lai raksta «at-
turas» . Baltas zīmītes atzīs par nederīgām. Uz iz-
dalītām zīmītēm ir jau uzspiesti attiecīgie vārdi.
Ludzu nostrīpot tos vārdus, ko nevēlas. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi ir izpildījuši
zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi ir no-
devuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepie-
prasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Balsošanas
rezultāts: pavisam izdalītas 94 zīmītes, atpakaļ sa-
ņemtas tikpat daudz; par deputāta Pusula priekšli-
kumu nodota 31 balss, pret — 63 balsis. Šispriekš-
likums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 71. pants pār-
labotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 71.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? 7 atturoties, 71. pants pārlabotā veidā
pieņemts. — 72. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas domnieku vēlēšanās nevar piedalīties:
1) garā slimie un
2) personas, kas atrodas aizgādnībā.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk 72. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 72.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 73. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Vēlēšanu tiesības zaudē tie:
1) kam piespriests ar tiesību zaudēšanu saistīts sods. ja

viņi savas zaudētās tiesības nav ieguvuši afpaka], ar apžēlo-
šanu vai amnestiju, vai uz sodu likumu 31. panta pamata;

2) kas sodīti ar cietumu par noziegumiem, kuri izdarīti
mantkārīgos nolūkos, ja no soda izciešanas dienas nav pagā-
juši 5 gadi;

3) kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas par noziedz:giem
nodarījumiem, par kuriem draud 1. vai 2. punktā paredzētais
sods:

4) kam ar tiesas spriedumu dr atņemtas vēlēšanu tiesības
par vēlēšanu brīvības vai pareizības traucēšanu;

5) kas notiesāti vai atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas
par atraušanos no karaklausības vai par dezertēšanu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 73. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 73.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 74. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Domē var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kam

attiecīgā pilsētā ir vēlēšanu tiesības, izņemot 72. un 73. pantā
paredzētās personas.

Piezīme. Pilsētu pašvaldību pārraudzības un polici-
jas iestāžu ierēdņu, kā arī pilsētu pašvaldību algotu darbinieku
pienākumus nevar savienot ar domnieku amatu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Šim pantam ir
pievienota piezīme, ka pilsētas pašvaldības pārrau-
dzības iestāžu ierēdņi un arī visi algotie darbinieki
nevar būt pilsētas domnieki. Līdz šim tikai atbildī-
gie iestāžu vadītāji nevarēja būt arī domnieki. Ar
šo piezīmi grib panākt, lai neviens darbinieks, kas
saņem atalgojumu no pilsētas pašvaldības, nevarētu
būt arī domnieks, to starpā arī skolotāji, kas saņem
algu no pašvaldības un skaitās pašvaldības darbi-
nieki. (K Beldavs no vietas: «Viņi nav pašvaldības
darbinieki!») Viņi ir pašvaldības darbinieki, Belda-
va kungs! (K Beldavs no vietas: «Viņi saņem algu
no valsts!») Valsts tikai piemaksā! (K. Beldavs-,

«Bet saņems!» — G. Reinhards no vietas: «Par
«varbūt» žīds nekā nedod!») Jūs, Beldava kungs,
gribat būt pravietis, bet uz Jūsu pravietojumiem ne-
var paļauties. Te pareizi sacīja Reinharda kungs,
ka par to, ko Jūs te pravietojat, nekā nevar dot.
Nevar paļauties uz to, kas turpmāk var būt. Ir tieši
vēlams, lai skolotāji būtu pilsētas domnieki. Rīga,
kā galvas pilsēta, uzsūc_ intelligentos spēkus, un
provincē viņu ir trūkums* . (G. Reinhards no vietas:
«Mums ir 8000 studentu!») Nedrīkst atstumt in-
tclligenci no sabiedrības darba. Ja šī piezīme tiks
pieņemta, tad skolotāji, arī pilsoniskie, reaģēs uz to
ne jau ar streiku skolās, bet, atsakoties no darbības
ārpus skolas, koru vadības u. t. t. Tāpat nav ne-
kāda iemesla laupīt iespēju būt par domniekiem arī
pārējiem šinī pantā uzskaitītiem darbiniekiem.
Ņemsim piemēram kaut arī policijas darbiniekus.
(Starpsauciens pa labi.) Es saprotu, ka uzskats par
policiju no veciem cara laikiem ir negatīvs. (Starp-
sauciens pa labi.) Ja pie mums būtu patiesi demo-
krātiska iekārta, un ja policijas ierēdņi būtu šādas
demokrātijas sargi, tad tas būtu goda amats.

Ikkatrā valstī jābūt kārtībai, bet kārtības uztu-
rēšanai vajadzīgi policijas ierēdņi. Es pazīstu po-
licijas darbiniekus, kas ir biedri arī sociāldemokrātu
partijā, bet nevaru tos te nosaukt, jo ar tiem varētu
notikt izrēķināšanās. (Starpsaucieni pa labi.) Es
nekautrējos pateikt, ka šo amatu vajadzētu pārvei-
dot un nostādīt tā, lai no tā nebūtu jākaunas.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
74. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās pret
Radziņa kunga priekšlikumu 74. panta piezīmi strī-
pot. Pieņemot šo piezīmi, pašvaldības kommisijā
ievēroja sekojošos motīvus.

Vispirms te ir runa par pilsētas pašvaldības
pārraudzības iestāžu ierēdņiem. Saprotama lieta,
ka personas, kam uzlikts pienākums pārraudzīt pil-
sētas domes darbību, taču nevar objektīvi spriest
par to būdamas domnieki. Tas pats sakāms par nā-
košo kategoriju — policijas iestāžu ierēdņiem. Po-
licijas augstākiem ierēdņiem piekrīt zināma loma
domnieku ievēlēšanas rezultātu pārbaudīšanā, tā-
pēc arī šeit paši šie ierēdņi nevarētu būt ieinteresēti
vēlēšanu iznākumā. Bez tam vispārīgi nav vēlams,
ka policijas ierēdņus iejauc vēlēšanu cīņās, vēlēša-
nu aģitācijā, jo policijai taču jāraugās uz to, lai vē-
lēšanu cīņa un vēlēšanu aģitācija vispārīgi norisi-
nātos likumības robežās. Nākošā kategorija -- al-
gotie darbinieki. Tas arī ir skaidrs, ka algoti dar-
binieki nevar būt domnieki un reizē paši spriest par
savām algām, paši kontrolēt savu darbību, paši to
noteikt, jo tad, protams, nebūs nekādas kārtības.
Visu to ievērojot, pašvaldības kommisijā atzina, ka
šāda piezīme ir pieņemama, un tāpēc lūdz Augsto
namu to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts E.
Radziņš iesniedzis priekšlikumu —

74. panta piezīmi strīpot.

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Radziņa priekšlikumu. Par deputāta Ra-
dziņa priekšlikumu nodotas 25 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Priekšlikums noraidīts. '?— Nobalso-
šanā nāk 74. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 74. pants kommisijas redakcijā
vienbalsīgi pieņemts. — 75. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
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«Pilsētas domniekus ievēl uz 4 gadiem. Domnieku ma-
zākais skaits nosakāms uz 15, bet lielākais uz 100. Domnieku
skaits nosakāms samērā ar iedzīvotāju kopskaitu pec beidza-
miem valdības izsludinātiem tautas skait šanas rezultātiem,
pēc sekojošas normas: l.dz 2000 iedzīvotajiem — 15 domnieku,
no 2001 līdz 3000 iedzīvotājiem — 17, no 3001_ līdz 5000 iedzī-
votājiem — 25, no 5001 I dz 10.000 iedzīvotajiem — 30, no
10.001 l.dz 26.000 iedzīvotājiem _ 40, no 25.001 līdz 50.000 ie-
dzīvotājiem — 60, no'50.001 līdz 100.000 iedzīvotājiem — 80
un pāri par 100.000 iedz.votājiem — 100 domnieku.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Šinī pantā būtu jāceļ
iebildumi pret domnieku minimālo skaitu, jo mums
ir dažas ļoti mazas pilsētiņas; ja nemaldos, tad Dur-
bē ir kādi 540 iedzīvotāji. Ja tur jāsameklē 15 dom-
nieki, tad tas ir diezgan grūts uzdevums. Vispārīgi
paši šo mazo pilsētu iedzīvotāji un arī domnieki at-
zīst, ka mazām pilsētām lielais domnieku skaits ir
par augstu un tāpēc viņām domnieku skaits katrā
ziņā jāsamazina. Bez tam arī iedzīvotāju pieaugu-
ma ziņā būtu vajadzīga sīkāka gradācija. Vispirms
pārlabojams, ka pilsētas domnieki ievēlami uz 5 ga-
diem, jo 5 gadus mēs esam jau pieņēmuši. Otrkārt
mazās pilsētās domnieku skaits nosakāms uz 11, lai
būtu nepāra skaits un lai balsis nedalītos līdzīgi.
Lielākais skaits varētu palikt tas pats, kas pare-
dzēts kommisijas redakcijā, proti — 100 domnieku.
Domnieku skaits jānosaka samērā ar iedzīvotāju
kopskaitu saskaņā ar beidzamiem valdības izsludi-
nātiem tautas skaitīšanas rezultātiem pēc sekojošās
normas. Tām pilsētām, kuru iedzīvotāju skaits, ma-
zāks par 1000, kommisijas redakcijā paredzēti 15
domnieki; es atzīstu, ka šāds domnieku skaits ir
par lielu un tādēļ visaugstākais, ko varētu noteikt,
būtu 11 domnieki. Tā tad: līdz 1000 iedzīvotājiem
— 11 domnieki, no 1000—2000 iedzīvotājiem — 33
domnieki, no 2000—3000 — 17 domnieki, no 3000—
5000 — 21 domnieks, no 7000 līdz 7500 — 25 dom-
nieki, no 7500 līdz 10000 — 30 domnieki, tālāk no
10.000 līdz 25.000 — 40 domnieki u. t. t. Pilsētām,
kuram ir lielāks iedzīvotāju skaits, domnieku skaits
varētu palikt kommisijas redakcijā paredzētais.
Mans pārlabojums attiecas galvenā kārtā tikai uz
mazpilsētām, samazinot tām domnieku skaitu un
sadalot iedzīvotājus sīkākā gradācijā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts J.
Zlaugotnis-Cukurs iesniedzis priekšlikumu:

«75. pantā «uz 4 gadiem» vietā likt «uz 1 gadu».»
Referents E. Rimbenieks liek priekšā:
«75. panta pirmajā teikumā skaitļa «4» vietā likt skaitli

«5».»

Vārds deputātam Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Par to, vai

dome vēlama uz 4 gadiem, 5 gadiem, vai 3 gadiem,
mēs strīdējāmies jau pie cita panta un šeit par to
vairs nevajadzētu strīdēties; tā cīņa bija jāizcīna
pie cita panta. Tagad jārunā par domnieku skaita
samazināšanu, ko liek priekšā Mīlberga kungs. Mēs
atzīstam, ka domnieku skaitu nevar samazināt, sa-
dalījumam jāpaliek tādam, kāds paredzēts kommi-
sijas redakcijā. Samazināšana ir nevēlama aiz se-
kojošiem motīviem. Vispirms tanīs mazās pilsētās,
arī Durbē, ko šeit uzsvēra Mīlberga kungs, tāds
domnieku skaits jau pastāv. Durbe ir veca pilsēta,
un tagadējais domnieku skaits nav radījis nekādus
sarežģījumus, domi ievēlot. Bet tas būtu tas mazā-
kais. Otrs motīvs, kāpēc domnieku skaitu nevaja-
dzētu samazināt, ir sekojošais. Jūs paši, kungi, ļoti
labi zināt, ka, tuvojoties domes vēlēšanām, rodas
ļoti daudz nogrupējumu; sīkākām grupām nu ne-

vajadzētu ņemt iespēju izpauzties vēlēšanās un ie-
gūt pārstāvniecību. Es domāju, ka, samazinot ma-
zas pilsētās domnieku skaitu, jūs ņemsit sīkām gru-
pām tiesību dabūt domniekus arī sev. Lielām par-
tijām, lielām grupām tas nevar radīt nekādus zaudē-
jurnus, bet mazākām grupām jūs ņemsit iespēju ie-
velēt kaut vai vienu domnieku. Aiz šiem motīviem
Mīlberga priekšlikumu nevarētu pieņemt, vienalga,
vai tas attiecas uz 1000 iedzīvotājiem, vai uz 25.000
iedzīvotājiem, līdz kādam skaitam sniedzas jūsu
priekšlikums par domnieku skaita samazināšanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Man jā-
pievienojas Būmeistera kunga aizrādījumam. Es
neredzu šeit nekādu motīvu, kāpēc vismazāko dom-
nieku skaitu vajadzētu noteikt uz 11. Tāda skaita
mums nekad nav bijis. Bez tam nav arī nekādu
saimniecisku vai taupības motīvu. (G. Mīlbergs no
vietas: «Nevar salasīt tik daudz domnieku!») Mīl-
berga kungs, es domāju, kaJūs, varbūt, nepazīstat
pilsētu dzīvi un tapec domājat, ka nevar sadabūt
tik daudz domnieku. Arī pilsētu savienība šo jau-
tājumu ir pārbaudījusi un vienbalsīgi pieņēmusi to,
kas kommisijas redakcijā teikts. Tāpēc aiz visiem
šiem iemesliem Mīlberga priekšlikums būtu norai-
dāms.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
75. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E, Rimbenieks: Man par Mīlberga
kunga priekšlikumu jāsaka tas pats, ko teica ie-
priekšējie runātāji, ka nav nekādu motīvu, kāpēc
šos skaitļus vajadzētu grozīt. Šis pants sastādīts
pec līdzšinējas prakses, tikai noapaļojot dažus skait-
ļus. Es domāju, ka uzreiz to grozīt nebūtu vaja-
dzīgs. Tapec es izsakos pret šo priekšlikumu.

Parotru priekšlikumu, ko es iesniedzu skaitļa
«4» vieta likt skaļtli «5», man jāsaka,ka tas ir redak-
cionālas dabas pārgrozījums pēc tam, kad Saeima ir
tiolemusi ievest 5-gadu ievēlēšanas laiku. Tāpēc
lūdzu to pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts G.
Mīlbergs iesniedzis priekšlikumu:

«75. pantu grozīt, izteicot šādi:
«75. Pilsētas domniekus ievēl uz 5 gadiem .
Domnieku mazākais skaits nosakāms uz 11, bet lielākais

— uz 100.
^
Domnieku skaits nosakāms samērā ar iedzīvotāju

kopskaitu pec_beidzamiem valdības izsludinātiem tautas skai-
tīšanas rezultātiem, pec sekojošas normas:

līdz 1000 iedzīvotājiem _ 11 domnieku,
1001 līdz 2000 iedzīvotājiem — 13 domnieku,

„ 2001 „ 3000 „ — 17
M 3001 „ 5000 „ — 21
„ 5001 „ 7500 „ _ 25
„ 7501 „ 10000 „ — 30
„ 10001 „ 25000 ., — 40
„ 25001 „ 50000 '„ _ .60
„ 50001 ,. 100000 „ _ 80 "

pari par 100.000 iedzīvotājiem. —100 . „ ' .»—»

Bez tam vēl ir deputāta Zlaugotņa-Cukura
priekšlikums —

75. pantā 4 gadu vietā likt 1 gadu

un referenta priekšlikums —
pirmajā teikumā skaitļa «4»vietā likt skaitli «5».
Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Mīlberga

priekšlikums. Referents izsacījās pret to. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Mīlberga priekšli-
kumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Mīlberga priekšli-
kumu nodotas 30 balsis, pret — 45 balsis. Šispriekš-
likums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta
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Zlaugotņa-Cukura priekšlikums. Referents izsacī-
jās pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputā-
ta Zlaugotņa-Cukura priekšlikumu. Tikai 5 balsis.
Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums norai-
dīts. — Nobalsošanā nāk referenta priekšlikums —

skaitļa «4» vietā likt skaitli «5».
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-

mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekš-
likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par referenta priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret
— 25 balsis, atturējies 1. Referenta priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk 75. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 75. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 76. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Iekšlietu ministrija var nolikt jaunas domnieku vēlēšanas

pirms domes pilnvaru notecējuma, ja domes pilnvaru laikā gro-
zītas pilsētas administratīvās robežas un sakarā ar to pavairo-
jies vai samazinājies pilsētas iedzīvotāju skaits vismaz par
25%.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts
J. Zlaugotnis-Cukurs iesniedzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā 76. pantu strīpot.»
Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlas

vārdu? (Referents E. Rimbenieksno vietas: «Pret!»)
— Nobalsošanā nāk deputāta Zlaugotņa-Cukura
priekšlikums, pret kuru izsacījās referents. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tikai 5
balsis. Nepietiekošsbalsu skaits. Priekšlikums at-
krīt. — Nobalsošanā nāk 76. pants kommisijas re-
dakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 76. panta
pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 76. pants kommisijas redakcijā
vienbalsīgi pieņemts. — 77. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pilsētas domes vēlēšanas izdarāmas visās pilsētās vie-

nā laikā — marta mēneša beidzamā svētdienā un sestdienā
pirms tās.

Piezīme. Pirmās vēlēšanas pēc šī likuma izdarāmas
1-931. gadā. Domēm, kuru pilnvaras izbeidzas pirms
šinī piezīmē minētā termiņa, pilnvaru laiks pagarināts
līdz 1931. gadam.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šinī
pantā noteikts, kad izdarīt domes vēlēšanas, un
proti — šeitnoteikts marta mēnesis. Man liktos, ka
būtu daudz lietderīgāk un labāk, ja mēs arī pilsētās
vēlēšanas izdarītu ne tā atsevišķi, bet tad, kad no-
tiek visas pārējās vēlēšanas, proti — nevis marta
mēnesī, bet rudenī; šinī gadījumā es liktu priekšā
septembra mēnesi. Tad visas vēlēšanas būtu sa-
skaņotas. Pilsoņi vienā un tanī pašā laikā nokār-
totu vēlēšanas kā pilsētās, tā uz laukiem; tad no-
tiktu tiklab pilsētu pašvaldību vēlēšanas, kā arī pa-
gastu un apriņķu valžu vēlēšanas un tāpat arī Sa-
eimas vēlēšanas. Visas tās notiktu puslīdz vienā
laikā, gada pēdējā pusē — rudenī. Pilsētas domes
vēlēšanas nevarētu nolikt oktobrī, kā tas ir ar ci-
tām vēlēšanām, jo tad tās varētu sakrist ar Saei-
mas vēlēšanām. Lai šādu sakrišanu novērstu, kas,
varbūt, radītu zināmas grūtības, es lieku priekšā ne
novembra, bet septembra mēnesi. Otrs iemesls,
kamdēļ šīs vēlēšanas būtu noliekamas rudenī, ir tas
labums, ka jaunās domes, ievēlētas rudenī, varētu
sastādīt nākošā gada budžetu, kurpretim martā ie-
vēlētas domes būtu spiestas saimniekot ar vecās
domes izstrādātu budžetu. (P- Uīpe no vietas:
«Vislabāk ap Jāņiem, kad pilsētā vismazāk cilvē-
ku!») Lieciet priekšā — kāpēc nē! Lietderības dēļ
dome ievēlama rudenī. Tad arī sastādāms turpma-

kās darbības plāns, kura galvenā sastāvdaļa ir bu-
džets. Visi šie iemesli runā par labu tam, ka pilsē-
tas domes vēlēšanas noliekamas rudenī. Tādā vei-
dā pilsētām tiek dota iespēja plānveidīgi strādāt, sa-
skaņā ar sastādīto budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Ja pēc Grants-
kaļna kunga man atkal jānāk uz šīs katedras, tad
ne tāpēc, kā viņš iepriekš sacīja, it kā es pretendē-
tu uz absolūta lietpratēja slavu, bet gan tāpēc, ka
11 gadus esmu aktīvi darbojies atsevišķā pašvaldī-

bā un, kamēr pastāv pilsētu savienība, un tās or-
gāni, arī šinīs iestādēs. Es šeit izpaužu to domu,
kas organizētā veidā izpauzta un pieņemta pilsētu
pašvaldību aktīvo darbinieku konferencēs un kon-
gresos.

Man jāsaka, ka šis kārtējais Grantskaļna kun-
ga priekšlikums ir mēģinājums maskētā veidā, it kā
aiz lietderības motīviem laupīt vienai iedzīvotāju
daļai vēlēšanu tiesības. Ir taču zināms, ka pilsētu
strādnieki spiesti pavasaros aiziet strādāt uz lau-
kiem un citur. Pieņemot 4 mēnešu nodzīvošanas
cenzu un noliekot vēlēšanas septembrī, visi viņi
tiek izslēgti no piedalīšanās pilsētu pašvaldību vē-
lēšanās. To vaļsirdīgi atzīst daži labā spārna paš-
valdības darbinieki, kuri saka, ka pilsonībai vēlē-
šanas pavasarī nav pieņemamas pirmkārt tāpēc, ka
pēc ziemas bezdarba strādnieki ir neapmierināti un
noskaņoti pret pilsonību un nobalso par galējiem
kreisiem vai par sociāldemokrātiem; turpretim, ja
strādniekiem ir zināma labklājība, viņi var nobalsot
arī par pilsoņu sarakstiem. Tie ir jūsu politiskie
motīvi, aiz kādiem jūs aizstāvat vēlēšanas rudenī.

Bet ja nāk Grantskaļna kungs un, motivējot it
kā ar lietderību, aizstāv savu priekšlikumu, tad
šādu viņa rīcību nevar saukt par godprātību. Pa-
stāvošais likums nosaka, ka budžets jāsastāda sep-
tembrī, un novembrī tas jau jāpieņem pilsētas domē.
Pilsētu pašvaldību budžeta gads sākas ar kalendāra
gadu, ar ī. janvāri un ne kā valsts budžeta gads ar
1. aprīli. Ja pilsētu domes ievēlēs septembrī, tad,
kamēr ievēlēs valdi, paies kāds mēnesis. Septembri
pilsētas valdi nemaz vēl nevarēs noorganizēt. Ne-
būtu arī lietderīgi, ja vecā pilsētas valde, kas dar-
bojas uz vecās domes, pilnvaru pamata, sastādītu
budžetu, t. i. darbības plānu jaunai valdei. Tā tad
nav .nekādu lietderības motīvu. Labajam spārnam
vajadzētu ievērot vispārējus principus, bet ne
šauri-polītiskus aprēķinus. Vispārējais princips ir
— lai ikvienam pilntiesīgam pilsonim, neatkarīgi no
viņa sociāliem apstākļiem, būtu tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās. Pārnesot vēlēšanas no pa-
vasara uz rudeni, vienīgais nolūks ir ierobežot dar-
ba ļaudis vēlēšanu tiesībās. Tāpēc es izsakos pret
Grantskaļna kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Es brīnos par ievesto noteikumu, ka vēlēšanām būtu
jānotiek martā beigās, un vēl vairāk par Grantskaļna
kunga priekšlikumu — nolikt vēlēšanas septembra
beigās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē līdzšinējā li-
kuma 'laušanu. _ Rīgā vēlēšanām jānotiek februāra
beigās, vai, vēlākais, marta sākumā. Pat ja vē-
lē_tu martā, tas nozīmētu nelikumīgi pagarināt pil-
sētas domes pilnvaras par divi mēnešiem, un ja
vēl vēlētu septembrī, tad iznāktu 8 mēnešu paga-
rinājums. _ Protams, Saeima var noteikt, kad vē-
lēšanām jānotiek, bet nedrīkst taču pagarināt do-
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mes pilnvaras ne par divi, ne par 8 mēnešiem. (V.
Rusula starpsauciens: «Kāpēc nē?»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Iebildu-
mus, kurus te cēla profesors Baloža kungs, varētu,
varbūt, arī ievērot, ja pārceltu gadu, bet es par
to īsti negribēju runāt. Es gribēju pāris piezīmēs
atbildēt Radziņa kungam, kurš te stipri oponēja ar
savu godprātības motīvu un visu to godprātību at-
rada savā motīvā, lai strādnieks, kurš visu vasaru
līdz rudenim atradies uz laukiem, atgriežoties no-
vembrī vai decembrī pilsētā, decembrī varētu pie-
dalīties vēlēšanās. Te nu es gribētu aizrādīt, ka
vienas vēlēšanu tiesības šis strādnieks jau ir izlie-
tojis, nobalsojot lauku pašvaldības vēlēšanās; ok-
tobrī viņš ievēl lauku pašvaldību, un kad lauku dar-
bi beidzas un viņš pārnāk uz pilsētu, tad viņš vēl
atkal. Tā ari nav diezcik liela godprātība, diezcik
nua taisnība, ja viens un tas pats cilvēks var reizē
vēlēt pārvaldes orgānu i lauku pašvaldībā, i pilsē-
tas pašvaldībā. Viņš, tā sakot, izmanto šīs tiesības
plašāk nekā tas viņam varbūt pienāktos. Ja viņš
ir pilsētas cilvēks, tad: lūdzu, balso par pilsētas
domi un noteic pilsētas pašvaldību; ja viņš ir lauku
cilvēks, lai viņš pieder lauku dzīvei un dod tur to
pašvaldību. Šis jautājums jānostāda tā, lai viena
grupa, kā te viens deputāta kungs izteicās, plūstoša
grupa nebūtu pilsētas likteņa noteicēja, lai nedotu
privillēģijas vienai grupai izmantot vēlēšanu tiesī-
bas divkārši, tā padarot citu vēlētāju tiesības uz
pusi mazākas. Tur, man šķiet, lielu godprātību ne-
var saskatīt, un tāpēc aiz visiem šiem motīviem
vēlēšanas būtu jāsaskaņo vienā laikā, proti rudenī;
tad vēlēšanas būs vienā laikā — kā uz laukiem
tā arī pilsētās, un tas, kas būs uz laukiem, vēlās
lauku pašvaldību, bet tas, kas būs pilsētā, vēlēs
pilsētas pašvaldību. Tad nebūs tāds stāvoklis, ka
viena grupa varēs vēlēt kā vienā, tā otrā vietā, un
bus vienmēr tie īstie vīri un darītāji, kā vienā, tā
otra vietā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Grantskaļna kungs
tīri nopietni gribēja ieskaidrot, ka ar šo viņa pārla-
bojumu tikšot novērsta iespēja dažām personām bal-
sot divas reizes, pilsētā un uz laukiem. Grantskaļna
kungs mazliet noklusēja savu dažādo konferenču lē-
mumu^

un savas partijas ieskatus par lauku pašval-
dību velēšanām. Grantskaļna kungam gan vajadzēja
paziņot, ka viņa partijā un apriņķu konferencēs, —
jadoma, ka to lēmumi tiks_arī realizēti — ir nolemts,
ka lauku pašva.ldību _ velēšanas noliekamas ziemā,
februāra mēnesī. Tapec es gribētu tagad vaicāt
Grantskaļna kungam, kur velēs tie pilsoņi, kuri pa
vasaru strada uz Jaukiem, bet ziema dzivo pilsētā.
Šiem cilvekie_m_ Jus gribat uz visiem laikiem laupīt
pašvaldību velēšanu tiesības. To Jums vajadzēja
pastāstīt _arī no šīs katedras; tad varētu saprast, ko
grib panākt Jūsu priekšlikums. Jūs sakāt, ka tagad
lauku velēšanas notiek rudenī, bet nepasakāt, ka sa-
vas konferences un apriņķu apspriedēs jūs esat nolē-
muši pārcelt lauku velēšanas uz ziemu, kad strādnie-
ki atrodas pilsēta. Tagad' Jus pilsētu pašvaldību vē-
lēšanas gribat pārcelt uz rudeni, kad strādnieki at-
rodas uz laukiem un nevar pilsētā nobalsot. Pro-
tams, jus jau tādus cilvēkus uzskatāt par blando-
ņiem, par nederīgiemLatvijas pilsoņiem', kuriem, vē-lēšanu tiesības jālaupa. Tā arī būtu pasacījusi. Pa-gaidām jus to_ slēpjat un sakāt, ka likumā paredzēts,
ka lauku velēšanas notiek rudenī, lai gan jūs paši

drīz vien liksit priekšā pārcelt šīs vēlēšanas uz
februāri

Katrā ziņā Grantskaļna iesniegtais priekšlikums
ir pilnīgi nepieņemams, jo ja arī lauku vēlēšanas ne-
pārceltu uz ziemas mēnešiem, lielai daļai pilsētu ie-
dzīvotāju, kas vasarā spiesti meklēti darbu ārpus pil-
sētas robežām — un tādu ir ļoti daudz — vēlēšanu
tiesības būtu laupītas1. Aiz šiem iemesliem mums
ļoti noteikti jānostājas pret viņa priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
77. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Par Grantskaļna kun-
ga priekšlikumu — noteikt vēlēšanu dienu nevis
marta mēnesī, kā tas paredzēts kommisijas tekstā,
bet septembra mēnesman jāsaka, ka kommisijā ti-
ka minēti ari daži citi datumi; tomēr kommisijā vie-
nojās par martu; ievērojot, ka ziemas laiks, pats auk-
stākais laiks, kurā dažās pilsētās iekrīt vēlēšanas,
piemēram decembris, janvāris vai februāris, nebūtu
vēlams un ka vēlēšanu termiņš būtu noliekams tad,
kad laiks ir siltāks un vispārīgi ir ērtāki sarīkot sa-
pulces un izdarīt pašas vēlēšanas. Tāpēc kommisijā
domāja, <ka vēlēšanām jānotiek rnartā. Tā kā šiS
priekšlikums jnesalkrīt ar komimisījas domām, tad
kommisijas vārdā es to nevaru atbalstīt.

Par profesora Baloža kunga iebildumiem, ka
piezīme pagarinātu domju pilnvaru laiku līdz 1931.
gadam un ka te_ būtu tagadējā likuma laušana, jāsa-
ka, Jjia nav iespējams nekādā citā veidā panākt visu
pilsētu vēlēšanu saskaņotu vienā dienā. Lai
turpmāk visās pilsētās pašvaldību vēlēšanas va-
rētu notikt vienā dienā, tad katrā ziņā iznāk ar tagad
spēkā esošo likumu noteikto pilnvaru laiku lauzt
vai nu 1931., vai 1935. gadā. Katrā ziņā pilnvaru
laiks vai nu jāpagarina, vai jāsaīsina, lai turpmāk
velēšanas varētu notikt visā valstī vienā laikā. Tā-
pēc šinī pantā paredzēts to darīt 1931. gadā.

No savas puses gribu likt priekšā vienu redak-
cionālas dabas pārlabojumu. Te teikts: «kuru piln-
varas izbeidzas»; tas varētu radīt domas, ka piln-
varu laiks pagarināmslīdz 1931. gada 1. janvārim,
bet katra ziņa te domāts tā,_ ka tas pagarināms līdz
domes izvēlēšanai 1931. gadā. Tāpēc būtu jāpasaka:
«pilnvaru

^
laiks pagarināts līdz domes izvēlēšanai

1931. gadā». Es lūdzu Augsto namu šo pārlabojumu
pieņemt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts E.
Grantskalns iesniedzis priekšlikumu:

_ «77. panta otrajā rindiijā strīpot vārdu «marta» un tā
vieta likt «septembra».»

Referents E. Rimbenieks iesniedzis priekšliku-
mu:

«77. panta piezīmes beidzamā teikumā pēc kommāta likt
vārdus: «.piīnvaru laiks pagarināts līdz domes ievēlēšanai 1931.
gada».»

Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Grantskaļ-
na priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Grantskaļna priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Grantskaļna priekšli-

kumu nodotas 40 balsis, pret — 33 balsis, atturēju-
šies 2. Šis priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā
nak kommisijas referenta priekšlikums. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Referenta priekšlikums vien-
balsīgi pieņemts.— Nobalsošanā nāk 77. pants pār-
labota veida. Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
77. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par 77. panta pieņemšanu
pārlabota veida nodotas 44 balsis, pret — 32 balsis,
77. pants pārlabota veidā pieņemts. — 78. pants.
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Sekretārs J. Breikšs:
«Domnieku vēlēšanas pilsētā var izdarīt vai nu vienā vie-

ta, vai arī sadalīt pilsētu vairākos vēlēšanu iecirkņos, Vēlē-
šanu iecirkņu skaitu un viņu atrašanās vietu nosaka dome.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsoša-
na nāk 78. pants. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
78. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 78. pants vienbalsīgi pieņemts. — 79. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ja pilsēta iedalīta vēlēšanu iecirkņos, vēlēšanas notiek

visos iecirkņos vienā un tai pašā laikā. Vēlēšanu lokšņu no-
došanai vēlēšanu telpām jābūt atvērtām, no pīkst. 8 rītā līdz
pīksi 8 vakara. Pilsētas valde domes noteiktā kārtībā izziņo
vispārībai

^
velēšanu dienas un stundas ne vēlāk kā 30 dienas

pirms vēlēšanām.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsoša-
nā nāk 79. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
79. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 79. pants vienbalsīgi pieņemts. — 80. pants.
(Saucieni no vietām: «Nevajaga lasīt!») Augstais
nams nevēlas pantu lasīšanu.

Nobalsošanā nāk 80. pants.
(Vēlēšanu vadībai nodibināma pilsētas vēlēšanu kommisi-

jā no 5—7 locekļiem, kurus uz proporcionalitātes pamata no
domnieku vai vēlētāiy vidus izvēl dome ne vēlāk kā 40 dienas
pirms vēlēšanām. Kommisijā no sava vidus izvēl priekšsēdē-
tāju un sekretāru.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 80. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 80.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 81. pants.

(Ja vēlēšanas izdara pa iecirkņiem, tad, bez pilsētas vē-
lēšanu kommisijas, katram iecirknim nodibināma sevišķa ie-
cirkņa vēlēšanu kommisijā no 3 locekļiem, kurus uz propor-
cionalitātes pamata izvēl dome no domnieku vai vēlētāiju vi-
dus. Kommisijā izvēl no sava vidus priekšsēdētāju un sekre-
tāru.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 82. pants.
(Pilsētas un iecirkņa vēlēšanu kommisijas sēdēs var pie-

dalīties ar padomdevēja balsstiesībām katra saraksta pirmais
parakstītājs vai kāda cita persona no vē^tāju vidus, ko iz-
raudzījuši un pilnvarojuši saraksta pirmiW3 parakstītāji vai
organizācija, ar kuras nosaukumu iesniegts saraksts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 83. pants.
(Ne vēlāk, ka 25 dienas pirms vēlēšanām vēlētāji var

iesniegt pilsētas vēlēšanu kommisijai sarakstus ballotējamo
domnieku kandidātiem, kuri ar savu parakstu apliecinājuši, ka
vēlas ballotēties. Saraksti pieņemami 5 dienu laikā starp 30.
un 25. dienu pirms vēlēšanām pilsētas vēlēšanu kommīisijas
noteiktā vietā un laikā. Sarakstā uzstādīto kandidātu skaits
nevar būt lielāks par to domnieku skaitu, kurš attiec'gā pilsētā
ievēlams, Saraksti jāparaksta: pilsētās, kur domnieku skaits
mazāks par 50, ne mazāk kā 25 vēlētājiem, . bet pilsētās ar
vairāk kā 50 domniekiem — ne mazāk kā 50 vēlētājiem. Katrs
vēlētājs var parakstīt tikai vienu domnieku kandidātu sarakstu,
un katru personu var uzstādīt kā kandidātu tikai vienā sarak-
stā.)

Vārds deputātam Juraševskim.
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): 83.

panta trešais teikums nosaka, ka pilsētās,'kur dom-
nieku skaits mazāks par 50, saraksti jāparaksta ne
mazāk- kā 25 vēlētājiem, bet pilsētās ar vairāk kā
50 domniekiem — ne mazāk kā 50 vēlētājiem, Man
liekas, ka šis parakstītāju skaits ir par mazu. Rīgā
piemēram taču diezgan viegli būtu sadabūjami vai-
rāk vēlētāju paraksti, un jo lielāks parakstītāju
skaits būs kādam sarakstam, jo vairāk būs cerību,
ka no šī saraksta nāks arī domnieki. Tāpēc es lie-
ku priekšā šo pantu korriģēt un izteikt citādi, proti,
ka saraksts jāparaksta tikdaudz vēlētājiem, cik at-
tiecīgā pilsētā domnieku, bet ne mazāk kā 25 vēlē-
tājiem. Ja kādā pilsētā ir 50 domnieku, piemēram
Jelgavā, tad nebūtu daudz prasīt 50 parakstītāju,
bet būtu nepareizāk, ja apmierinātos tikai ar 25 pa-

rakstiem. Parakstītāju lielāka daudzuma noteikša-
na, ko es lieku priekšā, novestu pie tā, ka sarakstu
daudzums neizvērstos par spēļu lietu pilsētas domes
vēlēšanās.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam P. Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Es saprastu, ja Ju-
raševska kungs būtu licis priekšā kaut ko tādu, kas
garantētu sarakstu daudzuma ierobežošanu, bet
viņš liek priekšā to, kas nedod nekā cita, kā tikai
lieku darbu kandidātu sarakstu iesniedzējiem. Tie,
kas ir strādājuši praktiskā darbā, kandidātu listes
iesniedzot, zin, ka grūti savākt 100 parakstu, it īpa-
ši, ja stingri skatās uz to, lai nebūtu nekādu strīpo-
jumu; varbūt 50. vai 60. parakstītājs izbojā listi,
un parakstu vākšana jāsāk atkal no gala. Tas rada
tikai sarežģījumus un lieku darbu kandidātu sarakstu
iesniedzējiem. Aiz šī motīva nav pamata atbalstīt
deputāta Juraševska priekšlikumu; tāpēc lieku
priekšā to noraidīt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
83. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāizsakās»
pretim.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāta
Juraševska priekšlikums skan:

«83. pantā 4. teikumu: «Saraksti jāparaksta..,
kā 50 vēlētājiem» atvietot ar tekstu: «Saraksti jāparaksta

tik daudz vēlētājiem, cik attiecīgā pilsētā domnieku, bet ne
mazāk ka 25 velētajiem».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lie-
ku td uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Juraševska priekšlikumu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par
deputāta Juraševska priekšlikumu nodotas 34 bal-
sis, pret — 27 balsis, atturējušos nav. Priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk 83. pants pārlabotā
vejdā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 83. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 83. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — 84. pants.

(Iesniegtos sarakstus, kas apmierina iepriekšējā panta
noteikumus, pilsētas vēlēšanu kommisijā numurē, piešķirot
sarakstiem, kas ar līdzīgu nosaukumu bijuši iesniegti iepriek-
šējās domes vēlēšanās, agrāko numuru, bet jauniesniegtiem
sarakstiem nummurus sadala pēc lozes. Nummurus piešķirot, jā-
raugās, lai numerācija nepārsniegtu iesniegto sarakstu
skaitu.

Ar šo numerāciju, kā arī, ja sarakstu iesniedzēji to vē-las, ar organizācijas vai grupas atzīmējumu, kas to iesnie-
gusi, sarakstus izziņo atklātībā pilsētas domes noteiktā kārtībā
ne velak ka 10 dienas pirms vēlēšanām.

Piezīme. Kandidātu sarakstus, kuri neapmierina šā li-
kuma prasījumus, pilsētas vēlēšanu kommisijā iz-
sniedz atpakaļ 24 stundu laikā vienam no pirma-
jiem 3 saraksta iesniedzējiem, aizrādot uz pielai-
stiem trūkumiem vai nepareizībām.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
84. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 84. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 84.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Pirms 85. panta vār-
du lūdz deputāts Grantskalns. Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Es gribu
likt priekšā pieņemt 2 jaunus pantus — 84\un 84.
pantu. Man gribētos dot iespēju tām sīkām grupām,
par kurām te vairāki runātāji tik silti iestājās, apvie-
not savus balsu atlikumus. (P- Ulpe no vietas: «As-
tes!») Nu, kā tīkas, Ulpes kungs, vai tos, vai citus ga-
lus. Pēc šādas siltas uzstāšanāspar sīkām grupām
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es ceru, ka manu priekšlikumu pieņems; tapec es lie-
ku priekšā pieņemt tādu pat stāvokli, kāds ir Saei-
mas vēlēšanās, un proti — lieku priekša pieņemt
šādu 81. pantu: «Ne velak ka 7 dienas pirms velē-
šanām kandidātu saraksta iesniedzējiem tiesības
paziņot, ka tie sava saraksta atlikuma daļu skait-
ļus vēlas apvienot ar viena vai vairāku kandidātu
sarakstu atlikuma daļu skaitļiem. Savienošana no-
tiek tikai tai gadījumā, ja tai piekrīt saraksta ie-
sniedzēji. Viens un tas pats saraksts nevar ieiet vai-

I

rākos savienojumos.» — Tā, kā jauteicu, būtu tāda
pat savienošana, kāda ir Saeimas vēlēšanās. Ja
Saeimas vairākums pieņems šo pantu, tad, izejot no
tā, man būs ari turpmākais 84. pants, kurā būs šā-
dā sakarībā balsu savienošanas atrisinājums. Pa-
gaidām lieku priekšā pieņemt 84. pantu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Grantskaļna
priekšlikums pabalsta nevajadzīgu jaunu grupu uz-
stāšanos vēlēšanās, pie kam aiz vēlētāju muguras.
Vēlētājs pats nezin, ar ko viņu apvienos, un pat ne-
maz nezin, ka viņa balss, varbūt, tiek atdota pilnīgi
pretējai listei, par kuru viņš nemaz nedomā balsot.
Mums uz visnoteiktāko jāuzstājas pret šādu astu
apvienošanu. Visa mūsu likumdošana tiecas iz-
skaust šo astu apvienošanu, tāpēc arī šeit jāpatur
tas teksts, ko liek priekšā kommisijā, t. i. ka astu
apvienošana nav pielaižama. Ja nevar savienoties
dažas grupas ar galvām, tad ar astēm savienoties
tām nevajadzētu pieļaut. Ja apvienosies ar galvām
vienā listē, tad apvienošanās būs visiem zināma un
redzama, bet šī savienošanās ar astēm var vēlētā-
ju pilnīgi maldināt, jo vēlētājs nezin, vai viņš nebūs
nodevis savu balsi par tādu partiju, par kādu viņš
nemaz nav gribējis balsot. Aiz šiem iemesliem
Grantskaļna priekšlikums ir noraidāms.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Priekšlikums, kuru
iesniedza Grantskaļna kungs — apvienot atlikuma
daļu skaitļus — pašvaldības kommisijā ir pārrunāts,
bet aiz motīviem, kurus šeit pa daļai jau izteica Ul-
pes kuilis, kommisijā nolēma, ka šāda apvienošana
tomēr nebūtu pieļaujama, vienkārši tamdēļ, lai Lv-
vairitos no pārāk sīkas saskaldīšanās vēlēšanās,
kas pilsētu pašvaldībām rada izdevumus ar saviem
grupu sarakstiem u. t. t; tāpēc man kommisijas
vārdā jāizsakās pret šo pārlabojumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputātu.
Grantskaļna priekšlikums skan:

«Lieku priekšā pieņemt sekojošu 84. pantu:
«84.
Ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms vēlēšanām kandidātu

sarakstu iesniedzējiem tiesība paziņot, ka viņi sava saraksta
atlikuma daļu skaitli vēlas savļenot ar viena vai vairāk kan-
didātu sarakstu atlikumu daļu skaitļiem. Savienošana notiek
tikai tanī gadījumā, ja tai piekrīt savienojamo sarakstu iesnie-
dzēji. Viens un tas pats saraksts nevar ieiet vairākos savie-
nojumos.»—»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Grantskaļna priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Grantskaļna priekšlikumu nodotas 46 bal-
sis, pret — 23 balsis. Šis priekšlikums pieņemts;
likumā ievietots 84. pants. — Tālāk deputāts
Grantskalns lūdz vārdu par 84. pantu. Vārds de-
putātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Sakarā
ar to, ka pieņemts mans priekšlikums ievietot šinī

likumā 84. pantu, ir nepieciešami ievietot likuma
arī 84". pantu šādā redakcijā: «Iesniedzot paziņo-
jumus par kandidātu sarakstu apvienošanu, saraksta
iesniedzējiem jāpaziņo, kādā kārtībā jāņem kandi-
dāti.» Tas pastāv jau arī līdzšinējā likuma, _ tā-
pēc šāds pants konsekventi jāpieņem arī jaunajā li-
kumā. Es lūdzu Augsto namu pieņemt šo manu
priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka sa-
karā ar nupat pieņemto 84. pantu loģiski jāpieņem
arī 84. pants, jo citādi nebūs vajadzīgās sakarības.
Šinī gadījumā es izsakos par deputāta Grantskalna
priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts E.
Grantskalns iesniedzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā pieņemt sekojošu 84pantu:
«84. Iesniedzot paziņojumus par kandidātu sarakstu sa-

vienošanu, sarakstu iesniedzējiem jāpaziņo, kādā kārtībā jā-
ņem kandidāti».»

Referents, sakarā ar 84. panta pieņemšanu iz-
teicās par šo priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Grants-
kalna priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Deputāta Grantskalna priekšā liktais 84. pants vien-
balsīgi pieņemts. — 85. pants.

(Iesniegtie kandidātu saraksti nav atsaucami.)
Vārds deputātam Grantskalnam.
E. Grantskalns: (zemnieku savienība): 85. pan-

tā, sakarā ar iepriekš pieņemtiem 2 jauniem pan-
tiem, man ir pārlabojums. Tagadējā 85. pantā
teikts, ka iesniegtie kandidātu saraksti nav atsau-
cami. Šis pants būtu jāpapildina, ka nav atsauca-
mi ne tikai saraksti, bet nav atsaucami arī paziņo-
jumi par sarakstu apvienošanu. Tāpēc es lieku
priekšā 85. pantu izteikt šādā redakcijā: «Iesniegtie
kandidātu saraksti, kā arī paziņojums par sarakstu
savienošanu, nav atsaucami.» — Tas būtu saskaņo-
jums ar visiem pārējiem līdzīgiem likumiem par da-
ļu skaitļu savienošanu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates par
85. pantu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Izsakos par deputā-
ta Grantskalna priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāta
Grantskalna priekšlikums skan:

85. pantu izteikt šādi: «Iesniegtie kandidātu saraksti, kā
arī paziņojums par sarakstu savienošanu nav atsaucami».»

Referents izteicās par šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Grantskalna priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts; kommisijas redakcija atkrīt. — 86. pants.

(Iesniegtos kandidātu sarakstus pilsētas valde iespiež
uz atsevišķām vēlēšanu loksnēm ar saraksta numuru un sa-
raksta iesniedzējas partijas, organizācijas vai vēlētāju girupas
nosaukumu. Vēlēšanu loksnes iedalāmas tik daudz nodalīju-
mos (talonos), cik pilsētā ievēlamo domnieku. Katrā, nodalī-
jumā jāiespiež numurs pēc kārtas un kandidāta vārds un uz-
vārds, atstājot vēl brīvu vietu varbūtējai kandidātu ierakstī-
šanai no citiem sarakstiem. Uz loksnēm jāiespiež arī īsi no-
rādījumi vēlētājiem par viņu tiesībām vēlēšanās un par balso-
šanas kārtību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 87. pants.
(Vēlēšanu loksnes, no katra saraksta pa vienai, pilsētas

valde ne vēlāk kā 7 dienas pirms vēlēšanām piesūta vēlētā-
jiem mājās.)

Iebildumu nav? — Pieņemts. — 88. pants.
(Izdarot vēlēšanas, katrs vēlētājs savu personību un vē-

lēšanu tiesības apliecina ar pasi vai ar nozaudētās pases vietā
izdotu pagaidu dokumentu. Vēlēšanu kommis.ijas priekšsēdē-
tāja pienākums ir, saziņā ar kommisijas locekļiem, nepielaist
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pie velēšanām tas personas, kuras pēc kommisijā dabūtām zi-
ņām nebauda velēšanu tiesības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 89. pants.
(Vēlēšanās neviens nedrīkst nodot vairāk kā vienu balsi

un katrs var balsot tikai personīgi.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 90. pants.
(Vēlēšanu telpās katrs vēlētājs saņem no vēlēšanu kom-

misijas pilsētas valdes apzīmogotu aploksni un uz vēlēšanos
pa vienai vēlēšanu loksnei no katra kandidātu saraksta. Ap-
loksnēm jabut vienkrāsainām, necaurredzamām un bez kādām
iezīmēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 91. pants.
(Vēlē_šanu telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalī-

jums, kurā vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vēlēšanu loksni.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 92. pants.
(Vēlētājs var: 1) nodot vienu no saņemtām vēlēšanu lok-

snēm negrozītu, 2) vai arī vienā no loksnēm izdarīt šādus gro-
zījumus: a) strīpot loksnē to kandidātu vārdus, par kuriem
nevēlas balsot, b) ierakstīt loksnē pie strīpoto kandidātu vār-
diem, vai loksnes brīvos nodalījumos (talonos), ja tādi būtu, to
kandidātu vārdus no citiem sarakstiem, par kuriem vēlas no-
dot savu balsi, — pēc kam nodot šādi grozītu vēlēšanu loksni.
Nododamā vēlēšanu loksnē nedrīkst atrasties vairāk ievēlamo
kandidātu vārdu, kā ievēlamo domnieku skaits, pie kam vienu
un to pašu kandidātu var rakstīt tikai vienu reizi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 93. pants.
(Vēlēšanu loksne vēlētājiem jāieliek aploksnē. Aizlīmē-

tu aploksni vēlētājs personīgi nodod atklātā kommisijas sēdē
tās priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, kurš atzīmē īpašā sa-
rakstā vēlētāja vārdu un uzvārdu un vēlētāja klātbūtnē iemet
aploksni aizzīmogotā urnā, kā arī atzīmē uz vēlētāja pases vai
tās atvietotajā dokumenta par piedalīšanos vēlēšanās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 94. pants.
(Par kārtības uzturēšanu vēlēšanu laikā gādā vēlēšanu

kommisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, kura pienākums
ir raudzīties uz to, lai vēlēšanu telpās un pie to ieejas netiktu
pielaista nekāda brīvības aprobežošana un vēlēšanu gaitas
traucēšana vai vēlēšanu agtāc'.,a.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 95. pants.
(Par vēlēšanu gaitas traucēšanu un vēlēšanu noteikumu

neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbild bas pēc
sodu likuma par Saeimas un pašvaldības iestāžu vēlēšanu un
tautas nobalsošanas brīvības un pareizības un Saeimas dar-
bības traucēšanu (lik. kr. 1922. g. 90).)

Iebildumu nav, Pieņemts. — 96. pants.
(Ja vēlēšanas pilsētā notikušas ria iecirkņiem, iecirkņu

vēlēšanu kommisijas saskaita nodotās balsis pēc
^
sarakstiem

vai nu vēlēšanas dienas vakarā vēlētāju klātbūtne, vai arī
nākošā dienā noteiktā stundā, tāpat ieradušos vēlētāju klāt-
būtnē. Par skaitīšanas iznākumiem sastādāms sevišķs proto-
kols, kuru paraksta kommisijas priekšsēdētājs un locekļi un tai
pašā dienā stāda priekšā pilsētas vēlēšanu komm.isijai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 97. pants.
(Pilsētas vēlēšanu kommisijā vēlēšanu dienas vakarā, vai

nākošā dienā pēc izdarītām vēlēšanām, ja pilsēta _nav _ bijusī
iedalīta vēlēšanu iecirkņos, vai arī nākošā dienā pec velēšanu
materiālu ievākšanas no iecirkņu vēlēšanu kommisijam, noteik-
tā stundā, atklātā sēdē, ieradušos vēlētāju klātbūtnē, izdara
nodoto balsu skaitīšanu pēc sarakstiem pa visu pilsētu, atzī-
mējot skaitīšanas iznākumus sevišķā protokola, kuru paraksta
kommisijas priekšsēdētājs un locekļi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 98. pants.
(Par nederīgām uzskatāmas vē'ētāju parakstītās vai ar

citām pazīšanas zīmēm apzīmētas vēlēšanu loksnes, vai loks-
nes, kas ieliktas kādā aploksnē vairāk kā viena.Ja to saturs
nav viens un tas pats. Ja aploksne ielikto velēšanu lokšņu
saturs ir vienāds, tad par derīgu atz'stama tikai viena.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 99. pants.
(Balsu skaitīšanu izdara šādā kārtā:
1) u'rnas atver un pārliecinās, vai aplokšņu skaits sakrīt

ar vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaitu, aploksnes atpleš un
pārbauda nodoto vēlēšanuJokšņu derīgumu;

2) 1 loksnes sagriež pec taloniem (atsevišķu kandidātu
vārdu ierakstīšanai paredzētiem nodalījumiem);

3) saskaita visas balsis (talonus), kas nodotas par katru
atsevišķu kandidātu;

4) konstatē talonu skaitu, kāds nodots par _ visiem katrā
atsevišķā kandidātu sarakstā minētiem kandidajiem, pieskai-
tot arī talonus bez kandidātu vārdiem, ja tādi butu;

?5) saskaita visu derīgo talonu skaitu pilsēta un dala te
ar ievēlamo domnieku skaitu;

6) dala talonu skaitu, kāds nodots par katru kandidātu
sarakstu, ar 5. punktā paredzēto iegūto skaitli.

Šis dalīšanas rezultāts ir domes locekļu skaits, kāds ie-
vēlēts no katra atsevišķa kandidātu saraksta. Ja dalīšanas
iznākums bez veseliem skaitļiem ir ar dalām, vai tikai dalu

. skaitlis, un ja, pēc veseliem skaitļiem rēķinot, iztrūkst viena
vai vairāk no ievēlamo domnieku skaita, tad daļu skaitļi sa-
rindojami pēc viņu lieluma, sākot ar lielāko, un iztrūkstošais
domnieku skaits ņemams no tiem sarakstiem, kuriem daļu skai-
tļi lielāki, pa vienam domniekam no katra saraksta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 100. pants.
(Ja vienā vai vairākos domnieku kandidātu sarakstos uz-

stādīto kandidātu skaits mazāks par domnieku skaitu, kas nāk-
tos šim sarakstam pēc nodoto balsu (talonu) skaita, visi šādos
sarakstos minētie kandidāti uzskatāmi par ievēlētiem. Atliku-
šais domnieku skaits izdalāms starp pārējiem iesniegtiem kan-
didātu sarakstiem iepriekšējā pantā paredzētā kārtībā, bet ti-
kai ar to izņēmumu, ka dalīšana nav izdarāma ar balsu skaitu,
kas nodots par visiem kandidātiem, bet tikai ar balsu skaitu,
kas nodots par tajos sarakstos uzstād.tiem kandidātiem, starp
kuriem notiek izdalīšana. Tādā pašā kārtībā domnieku skaits
papildināms visā domes pilnvaru laikā, ja kādā sarakstā pie-
trūktu kandidātu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 101. pants.
(Katrā sarakstā uzstādītie kandidāti sagrupējami pēc

balsu (talonu) skaita, kādu viņi dabūjuši. Ievēlētie ir tie, kas
dabūjuši lielāku balsu skaitu, bet atlikušie ieskaitāmi domnieku
kandidātos tādā kārtībā, kādā viņi nāk atkarībā no balsu skai-
ta, kāds par viņiem nodots. Ja par dažiem viena saraksta
kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, tad viņi sarindoja-
mi pēc sarakstā uzstādītās kārtības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 102. pants.
(Vēlēšanu kommisijā protokolus ved sekretārs, kuru

uzaicina kommisijā. Protokolos atzimē: kommisijas atklāša-
nas un slēgšanas laiku, vēlētāju skaitu, kas piedalījušies vēlē-
šanās, no vēlētāju puses izsacītās piezīmes, priekšsēdētāja
rīkojumus un kommisijas lēmumus. Protokolu nolasa atklātā
kommisijas sēdē un paraksta kommisijas priekšsēdētājs, se-
kretārs un locekli.

Piezīme. Ja sekretārs nav no kommisijas locekļu vi-
dus, tad viņam kommisijas sēdēs nav balsstiesības.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 103. pants.
(Pēc vēlēšanu beigām kommisijas darbību slēdz un vi-

sus vēlēšanu materiālus ar attiecīgiem dokumentiem un vēlē-
šanu protokoliem nodod pilsētas valdei, kura tos 2 dienu laikā
nosūta vietējās administratīvās varas augstākajam pārstāvim
— prefektam vai apriņķa priekšniekam, kurš 7 dienu laikā no
materiālu saņemšanas var iesniegt savus protestus attiecīgai
apgabaltiesai. Ja protestu neiesniedz, tad tūliņ; bet ja tas
iesniegts, tad pēc tā caurskatīšanas, vēlēšanu materiāli nosū-
tāmi atpakaļ attiecīgās pilsētas valdei uzglabāšanai tās archī-
vā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 104. pants.
(Pilsētas valde, saņēmusi no vēlēšanu kommisijas ievē-

lēto domnieku un to kandidātu sarakstus, izsludina tos 5 die-
nu laikā no saņemšanas dienas «Valdības Vēstnesī», ai: kuru
izsludināšanas dienu vēlēšanas stājas spēkā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 105. pants.
(Sūdzības par vēlēšanās pielaistām nepareizībām var

iesniegt tikai tās personas, kurām ir tiesība vēlēšanās pieda-
līties, un ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc vēlēšanu materiālu
nodošanas pilsētas valdei. Sūdzības iesniedzamas attiecīgai
apgabaltiesai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 106. pants.
(Iepriekšējos pantos minētos protestus un sūdzības apgabal-

tiesa izšķir 7 dienu laikā, skaitot no vēlēšanu materiālu ie-
sniegšanas dienas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 107. pants.
(Ja tiesa atzīst notikušās vēlēšanas visā viņu kopībā par

nepareizām, tad nolemj vēlēšanas atcelt. Pilsētas valde, pēc
spēkā stājušā tiesas sprieduma saņemšanas, 7 dienu laikā sa-
sauc domes sēdi vēlēšanu kommisiju ievēlēšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 108. pants.
(Pilsētas domes lēmumi, kas pieņemti līdz tai dienai, kad

atceltās domes vietā stājas .jaunievēlētā dome, paliek spēkā.
Pilsētas valde, kuru ievēlējusi atceltā dome, patur savas

pilnvaras lidz tam laikam, kamēr jaunas domes sastāvā ievē-
lētā valde stājas pie savu pienākumu izpildīšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 109. pants.
i (Ja tiesa atzinusi par nepareizu atsevišķu domr/ieku ie-

vēlēšanu, tad viņi pilsētas valdei jāizslēdz no domnieku sa-
Î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^H^^^^^H
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raksta un viņu vietā pagaidām nāk kandidāti no attiecīga
domnieku kandidātu saraksta. Tiesas spriedumi šinī panta
paredzētās lietās izpildāmi, nenogaidot pārsūdzības termiņu un
lietas izspriešanu senātā, ja pārsūdzība iesniegta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 110. pants.
(Jaunievēlētā dome sasaucama 16. pantā paredzētā kār-

tībā un stājas pie savu pienākumu izpildīšanas. Līdz tam ve-
cā dome izpilda savus pienākumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 111. pants.
(Instrukciju par vēlēšanu izvešanu izdod Iekšlietu mini-

strija.)

Vārds deputātam Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šinī pē-

dējā 111. pantā noteikts, ka instrukciju par velēša-
nu sarīkošanu izdod Iekšlietu ministrija. Man lie-
kas, ka tas nav pietiekoši. Nav arī skaidrs, kāpēc
Iekšlietu ministrija izdod tikai instrukciju par vēlē-
šanu sarīkošanu. Man liekas, ka ir zināms trūkums,
ja te nekas nav teikts par darbvedības iekārtu; tā-
pēc es lieku priekšā dot Iekšlietu ministrijai tiesī-
bas izdot instrukcijas ne tikai par vēlēšanu sarīko-
šanu, bet arī par pilsētu pašvaldības darbvedības
iekārtu. Varētu jautāt, kāpēc tas vajadzīgs. Man
jāsaka, ka lielai pilsētai, piemēram Rīgai, tas var-
būt nebūtu tik nepieciešami, un Rīga, ja tāds notei-
kums arī būtu, no tā neko ne mantotu, ne zaudētu.
Turpretim mazās pilsētās ir nepieciešami, lai darb-
vedības orgāni būtu kaut cik saskaņoti un sistemati-
zēti un tādā kārtā dotu to, ko no darbvedības kā tā-
das prasa, lai grāmatas visur tiktu vestas vienādi,
lai grāmatvedība būtu sistematizēta tā, ka dotu
pārskatu par pilsētas saimniecību, lai iekšējā kār-
tība visās pilsētās būtu daudzmaz saskaņota. Tas
sekmētu visu darbu, tas dotu iespēju, pārejot no
vienas darbvedības otrā, darbus racionālāk strādāt
un tos sistemātiski pārraudzīt arī no centra. Ja
katrā vietā ir sava kārtība, tad nevar būt nekāda
sekmīga darbība. Tāpēc saskaņotības dēļ es lieku
priekšā 111. pantā pēc vārdiem «vēlēšanu izveša-
nu» likt «un darbvedības iekārtu pilsētu pašvaldī-
bās.» Tad ministrija izdos instrukcijas kā par vēlē-
šanām, tā arī par iekšējo darbu kārtību. Pēc ma-
niem ieskatiem, lietas labā tas būtu nepieciešams.

Priekšsēdētāja, biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Mums noteikti
jāizsakās arī pret šo beidzamo Grantskalna kunga
priekšlikumu. Iesniedzējs domā, ka Iekšlietu mini-
strija ar instrukciju varētu kārtot ari pašvaldību
grāmatvedību un darbvedību visos sīkumos. Pil-
sētu pašvaldību grāmatvedība ir jau nokārtota pēc
vienas sistēmas. Pilsētu savienība ir izstrādājusi
grāmatvedības iekārtu, pieaicinot attiecīgus liet-
pratējus, un pieņēmusi grāmatvedības instruktoru.
Tādā kārtā var instruēt daudz lietderīgāk nekā ar
Iekšlietu ministrijas cirkulāriem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Kā referents es ne-
varu dot atsauksmi par šo priekšlikumu, jo kommi-
sijā tas nav pārrunāts.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāta
Grantskalna priekšlikums skan:

«111. pantā pēc vārdiem: «vēlēšanu izvešanu» iespraust
vārdus: «un darbvedības iekārtu pilsētu pašvaldībās».»

Referents nevar dot atsauksmi par šo priekš-
likumu, jo kommisijā tas neesot pārrunāts. Lieku

1

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Grantskalna priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Grantskalna priekš-
likumu nodotas 39 balsis, pret — 30 balsis, atturē-
jušos nav. Priekšlikums pieņemts. — Nobalsoša-
nā nāk 111. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 111.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Par 111. panta
pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 40 balsis, pret
tā pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturēju-
šies 25. 111. pants pārlabotā veidā pieņemts. —
Nobalsošanā nāk noslēgums.

(— Ar šo atcelti: 1) pilsētu nolikums (Krievijas likumu
kopojuma II sēj. 1915. gada. izdevums) līdz ar visiem tā papil-
dinājumiem un pārgrozījumiem (Krievijas pagaidu valdības
1917. gada 15. aprīļa, 9. jūnija un 7. septembra pārgroz jumi,
lik. kr. 1921. g. 3.8, 1923._ g. 74 un 165); 2) pagaidu noteikumi

pair pilsētu domnieku vēlēšanām (lik. kr. 1919. g. 125) l.dz ar
visiem tā papildinājumiem un pārgrozījumiem (lik. kr. 1921. g.
90, 222 un 236, 1922. g. 51, 1923. g. 164, 1924. g. 152 un 1927.
g. 52) un 3) noteikumi par pašvaldību saistošo noteikumu iz-
sludināšanu (lik. kr. 1936. g. 134), ciktāl tie attiecas uz pilsētām
un miestiem.)

Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nobalsošanā
nāk likums visumā 2. lasījumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā 2. lasī-
jumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par likuma pieņemšanu 2. lasījumā vi-
sumā nodotas 43 balsis, pret — 26 balsis. Likums
2. lasījumā visumā pieņemts. — 3. lasījums būs 8.
aprīlī. — Deputāts O. Jankus iesniedzis paziņoju-
mu par balsošanas motīviem, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Balsoju pret likumprojektu tāpēc, ka tas neatbilst strād-

nieku šķiras interesēm, būdams vēl reakcionārāks par pa-
stāvošo. »

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Jankum mutvārdu paskaidrojumam.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šis likums ir pietiekoši svarīgs, lai mēs Latvijas
darba tautas priekšā izteiktu te savu viedokli, savu
protestu un savus balsošanas motīvus. Šis likums
ir tās reakcionāro likumu fabrikācijas paraugs, ko
tagadējais Saeimas reakcionārais vairākums cepj
vienu pēc otra. (Troksnis.) Tas ir sliktāks nekā pa-
stāvošais un dažos punktos pat sliktāks nekā cara
laika likums. Domes pilnvaru laiks ir pagarināts uz
pieciem gadiem, lai labajam spārnam un centra gru-
pām dotu iespēju mānīt savus vēlētājus. Ir pie-
ņemts vēl daudz citu pasliktinājumu, salīdzinot ar

? tagadējo likumu, noraidot visus mūsu frakcijas pār-
labojumus kā attiecībā uz vēlētāju vecumu (trok-
snis), pret iekšlietu ministra aizbildniecību ...

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvanī): Vai
Augstais nams tomēr nevēlētos noklausīties?

O. Jankus (turpina): — ... tā citi priekšlikumi.
Par šīm prasībām vēlēšanās balsojuši 75.000 vēlē-
tāju, tomēr šī reakcionārā Saeima mūsu platfor-
mas prasības ir noraidījusi; tāpēc mēs balsojām
pret šo likumu.

Atzīmējams arī tas, ka, šo likumu pieņemot, re-
dzējām atkal sociāldemokrātu reakcionāro seju, jo
viņi balsoja pret strādnieku prasībām, apspļaudī-
dami paši savu_ vēlēšanu platformu, kurā 18 gadu
vecums paredzēts kā pietiekošs, lai varētu piedalī-
ties vēlēšanās, tāpat daudzos citos jautājumos.
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Ta tad šis likums rāda, ka tagadējā Saeima ir
novirzījusies vēl vairāk uz fašisma pusi. Strādnie-
ku un zemnieku frakcija redz, ka darba tautai nav
nekā ko gaidīt no šī likuma. Darba ļaudis cīnīsies,
lai to likvidētu, likvidējot tagadējo Saeimas reak-
ciju.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vēla laika
dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. — Nākošā sēde būs otrdien,
11. martā, pīkst. 5 pēc pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.57 vakara.)

V sesijas 14. sēde 1930. gada 11. marta.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana 506
2. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 507
3. Ministfu kabineta lūgums — atļaut aizturēt Saeimas de-

putātu (nodod kommisijai) 507
4. Deputāta J. Breikša u. c. iesniegtais pārgrozījumu pro-

jekts tiesu iekārtas likumā (nodod kommisijai):
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 508
F. Cielēns (sociāldemokrāts ) 508
R. Dukurs {sociāldemokrāts) 509

5. Deputāta E. Grantskalna u. c. iesniegtais priekšlikums
uzdot tirdzniecības un rūpniecības kommisijai 10 dienu
laikā izskatīt likumprojektu par zvejniecību (pieņem) . 509

6. Deputāta F. Cielēna u. c. iesniegtais Saeimas kārtības
ruļļa pārgrozījuma projekts (noraida) :

F. Cielēns (sociāldemokrāts) 510
7. Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais jautājums satiksmes

ministrim par Rīgas pasta administrācijas nelikumīgu
rīcību:

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) 511
F. Ozoliņš, satiksmes ministris 511

8. Deputāta J, Baloža u. c. iesniegtais jautājums iekšlietu
ministrim par Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrī-
bas sapulces noliegšanu š. g, 10. martā:

.1. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) 512
E. Laimiņš, iekšlietu ministris 514

9. Likums par 1905. gada 17. jūlijā Hāgā parakstīto kon-
venciju par cīvīltiesāšanaš kārtību (redakcijas kommi-
sijas ziņojums) :

K. Dēķens, referents 514
10. Satiksmes ministfa atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.

iesniegto jautājumu :
F. Ozoliņš, satiksmes ministris 514
J. Višņa (sociāldemokrāts) 515

11. Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā ( pie-
ņem steidzamības kārtībā):

J. Annuss, referents 516, 527, 528, 530, 531
E. Rimbenieks, referents 519, 531
P. Lejiņš (sociāldemokrāts) 522, 530
E. Grantskalns (zemnieku savienība) . . . 523, 527, 531
E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība) .... 523
K- Būmeisters (sociāldemokrāts) 524
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks) 525
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . . 526

i,

P. Ulpe (sociāldemokrāts) 526
K- Kiršteins (demokrātiskais centrs) 528

12. Pārgrozījums likumā par Tautu savienības darba starp-
tautiskās organizācijas vispārējās konferences "II sesijā
pieņemto konvencijas projektu par bezdarba atlīdzību
kuģu bojā iešanas gadījumā (pieņem steidzamības
kārtībā) :

J. Višņa, referents 532
F. Cielēns, referents 533

13. Likums par pasta satiksmi (3. lasī'ums un redakcijas
kommisijas ziņojums):

K. Dēķens, referents 533
14. Pārgrozījumi preses likumā (3. lasījums un (redakcijas

kommisijas ziņojums) :
K.. Dēķens, referents 534

15. Papildinājums sodu likumos (3. lasījums un redakcijas
kommisijas ziņojums i:

K. Dēķens referents 534
16. Papildinājums likumos par Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Lie-

pājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alsungas, Rīgas-Ērgļu-Ma-
donas-Kārsavas un Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelz-
ceļu būvi ' pieņem steidzamības kārtībā):

V. Bastjānis, referents' 535
17. Likums par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu (pieņem

steidzamības kārtībā):
E. Grantskalns, referents 536

18. Likums par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes brau-
cienos (1. lasījums) :

J. Annuss, referents 538
19. Budžeta kommisijas priekšlikums — 14. martā Saeimas

plenārsēdi nesasaukt (pieņem):
V. Gulbis (zemnieku savienība) 538

20. Nākošā sēde 538

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: 'prezidija ziņojumi; redakcijas
-kommisijas ziņojums; satiksmes ministra atbilde
uz deputāta J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu; pēc
tam turpināsies jau.agrāk izsludinātā dienas kārtība,
papildināta ar pārgrozījumiem likumā par ievedlē-
sēm, likumu par kara muzeju, papildinājumu Mini-
stru kabineta iekārtā, pārgrozījumiem sodu likumos
par .akcīzes noteikumu pārkāpumiem un sodu liku-
mos un likumu par slimo kasēm1.

Pie dienas kārtības iesniegts vairāk priekšli-
kumu. Vispirms deputāti J. Annuss, Dž. Hans, V.
Pubulis, A. Bļodnieks, L. Ausējs, A. Dzenis, K. Kir-
šteins u. c. liek priekšā:

«Pājgrozīijumus un papildinājumus nodokļu nolikumā —
dienas kartības 16. un 19. punktu — apvienot un apspiriest kā
4. dienas kārtības punktu.»

Tālāk deputāts A. Dzenis liek priekšā:
«21. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 7. dienas kār-

tības punktu.»
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Deputāti V. .Rubulis, J. Annuss. un A. Rancans
liek priekšā:

«Dienas kārtības 33. punktu likt kā 17.»
Deputāts J. Višņa liek priekšā:
28. dienas kārtības punktu apspriest kā 4.»
4. vietā ir paredzēts likt apvienotos 16. un 19.

dienas kārtības punktu un 28. dienas kārtības
punktu. Priekšlikumus likšu uz balsošanu to ie-
sniegšanas kārtībā. Vispirms nāks nobalsošanā de-
putātu Annusa, Hana u. c. iesniegtais priekšlikums
— 16. un 19. dienas kārtības punktu apvienot un
likt 4. vietā; pēc tam likšu uz balsoīšanu deputāta
Višņas priekšlikumu — 28. dienas kārtības punktu
likt nākošā vietā — un tad — pēc kārtas pārējos
priekšlikumus. Vai kāds vēlas vadu pie pinmā
priekšlikuma? Vārdu neviens nevēlas. Lieku de-
putāta Annusa u. c. iesniegto priekšlikumu uz bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Višņas
priekšlikums —

28. dienas kārtības punktu likt 5. vietā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Kas atturas? Deputāta Višņas priekšlikums pie-
ņemts ar 37 balsīm, 34 atturoties, — Lieku uzbal-
sošanu deputāta Dzeņa priekšlikumu —

21. dienas kārtības punktu likt 7. vietā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Beidzot
lieku uz balsošanu deputātu Rubuļa, Annusa un Ran-
cana priekšlikumu —

33. dienas kārtības punktu likt 17. vietā,
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 de-
putātu Rubuļa, Annusa un Rancana priekšlikumu no-
dots 40 balsu, pret to nav nodota neviena balss,
atturējušies 35. Šis priekšlikums pieņemts. — Vai-
rāk nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Die-
nas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r ē-
z i d i ja ziņojumiem.

Zemnieku savienības frakcijas uzdevumā depu-
tāts A. Alberings liek priekšā lauksaimniecības kom-
misijā deputāta H. Dzelzīša vietā ievēlēt deputātu
G. Ozoliņu. Iebildumu nav? Šis priekšlikums pie-
ņemts. — Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā de-
putāts K. Lorenes liek priekšā organizācijas kommi-
sijā deputāta Bruno Kalniņa vietā ievēlēt deputātu
A. Petrevicu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

(Ministru kabinets'lūdzi'Saeiirntas piekrišanu) Saei-
mas deputāta Leonida Jeršova, apvainota uz sodu
likumu 129. panta pirmās daļas 4. punkta pamata,
aizturēšanai un aizvešanai uz nopratināšanu spaidu
kārtā. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tā nodota minētai kommisijai.

Deputāti J. Breikšs, K. Kiršteins, E. Rimbenieks,
.1. Trasuns_ un P. Juraševskis iesnieguši likumpro-
jektu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā šādu likumprojektu:
Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumā.
Tiesu iekārtas likumā 171. p. izteikt šādi:
Nevienai tiesu resora amatpersonai nav tiesības ieņemt

citu amatu kā tiesu, tā ari citos resoros, valsts autonomos uzņē-
mumos, pašvaldības vai sabiedriskā dienestā un privātos uz-
ņēmumos vai iestādēs, izņemot Saeimas deputāta un mācības
spēka amatu izglītības iestādēs. Izņēmumi no šī nosacījuma
nerādīti 25-. un 63. pantā.

J. Breikšs, K. Kiršteins, E. Rimbenieks,
Jēz. Tirasuns, P. Juraševskis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Sakarā ar pēdējā laika noti-
kumiem ir 'konstatēta parādība, ka daži mūsu tiesu
resora darbiniek^ ieņem amatus arī saimnieciskās
organizācijas. :Šī parādība ir 'radījusi zināmu sašu-
tumu pat tiesu darbinieku aprindās; tādēļ tiesnešu
biedrība ir iesniegusi memorandu tieslietu ministra
kungam, kurā aizrāda, ka jāstrīpo piezīme tiesu ie-
kārtas likuma 173. pantā, lai radītu tādu stāvokli,
kur imusu tiesas būtu neatkarīgas, kas, saprotams,
mušu tiesu autoritāti tikai uzlabotu.

Līdz ar to jāatzīmē, ka blakus šai prasībai uz-
peld vel otra prasība: lai mūsu tiesa būtu neatka-
rīga un taisnīga, ir jāapspriež un jāpārkārto arī ties-
nešu algas. Tā tad šim likumprojektam ir jāsekoarī
otra jautājuma nokārtošanai.

Mēs lūdzam šo likumprojektu nodot juridiskai
komimisiijai, lai tā to apspriestu steidzamības kār-
tībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Šī parādība, ko aizķēra iepriekšē-
jais runātājs, ir", bez šaubām, ļoti svarīga. Mēs zi-
nām, ka vesela rinda augsti stāvošu tiesnešu, pat
senatori, piedalās akciju sabiedrībās un to padomēs.
Tā piemēram senators Golbiņa kungs ir bijis pat
padomes priekšsēdētājs akciju 'sabiedrībā «Rīgas
Uniona bankā»; tad — Senāta virsprokūrors Cha-
ritonovska kungs ir padomes loceklis Latviešu ak-
ciju bankā resp. tā saucamā Knastkalna bankā. Arī
viens otrs no tiesas atbildīgiem darbiniekiem pieda-
lās gan kā juriskonsults, gan kā padomes loceklis
dažādos privātos kapitālistiskos uzņēmumos. Mēs
zinām, ka Latvijas apstākļos un it sevišķi latviešu
apstākļos tamlīdzīga amatu savienošana — būt
tiesnesim un reizē ieņemt amatus privātu akciju
banku pārvaldes orgānos — var novest pie diezgan
'kļūmīgām savstarpējām attiecībām. Tā piemēram
kāda Kārkliņa kunga agrākā lieta patlaban atrodas
Senātā kasācijas sūdzības kārtībā, sakarā ar viņa
dažādiem agrākiem noziedzīgiem nodarījumiem, par
kuriem Tiesu palāta viņam agrāk piespriedusi, ja
nemaldos, 8 mēnešus cietuma. Tad nu būtu gan
Senātā skaista idille!Kasācijas departamenta priekš-
sēdētājs tur ir Gobiņa kungs, kurš tai pašā laikā ir
«Uniona» bankas padomes priekšsēdētājs, un Kārkl-
iņa kungs ir «Uniona» bankas dīrektors-rīkotājs.
Tad nu _ es gribētu redzēt tasi objektīvos rāmjus pie
šīs kasācijas sūdzības, kad Gobiņa kungs apvieno
«Uniona» bankas padomes priekšsēdētāja amatu
un Senāta kasācijas departamenta priekšsēdētāja
amatu! Vēl vairāk jāsaka: mēs zinām, ka bez šīm
atsevišķām personām arī vēl daži tiesneši ieņem
amatus dažās privātās akciju bankās — vai nu kā
juriskonsulti, vai kā valdes locekļi.

Tāda parādība ir galīgi nepielaižama.. Ja at-
miņa mani neviļ, jau vecās cariskās Krievijas pat-
valdības tiesu _ustiaivos ir noliegts apvienot tiesu
amatus ar privātkapitālistisko uzņēmumu amatiem.
Mēs savā laikā — 1919. gadā ar Tautas Padomes
lēmumu esam pārņēmuši Latvijā visus Krievijas li-
kumus, kas nerunā pretim Latvijas demokrātiskai
satversmei, un tā tad vēl šodien ir spēkā vecais
Krievijas likums, kas. nepielaiž apvienot šos amatus.
Bet mūsu attiecīgās instances vai, pareizāk, Ties-
lietu ministrija, kurai vajadzēja to redzēt un nepie-
ļaut amatu apvienošanu, līdz šim laikam nav spē-
rusi nekādus _soļus, lai šo svētīgo vecās Krievijas
likumu piemērotu Latvijas praksē. Mēs zinām, ka
ir atrasts tāds tulkojums, it kā ar Tieslietu ministri-
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jas piekrišanu amatus varētu apvienot. Es nu ta-
gad gribētu jautāt Breikša kungam, kas šo .likum-
projektu aizstāv, vai pagājušos 10Latvijas pastāvē-
šanas gados tieslietu ministri nav nākuši galvenā
kārtā no demokrātiskā centra un vai ari viņu 'pienā-
kums nebija savā laikā novērot, kādā veidā Latvijā
piemērojams vecais Krievijas likums, kas noliedz
amatu apvienošanu, un kādi ir bijuši tie tieslietu
ministri, kuri devuši atļauju un piekrišanu šo amatu
apvienošanai, Tāpēc .sociāldemokrātu frakcijai, bal-
sodama par šo likuma ierosinājumu, no savas puses
domā, ka būtu racionāla likt priekšā juridiskai kom-
misijai izstrādāt šo likuma papildinājumu steidzamī-
bas kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Sakarā ar deputāta Breikša u. c. iesniegto likuma
ierosinājumu ir neizbēgama prasība iet vēl tālāk.
Deputāts Breikšs atsaucas uz tiesnešu biedrības lē-
mumu un liek priekšā papildināt tiesu iekārtas 171.
pantu, kas noliedz tiesnešiem ieņemt arī - saimnie-
cisko organizāciju vadošos amatus. Bet tiesnešu
biedrības lēmums, kā jūs zināt no laikrakstiem un
kā ziņoja budžeta koimimisijā tiesnešu biedrības
priekšsēdētājs, prasa, lai tiesneša amatu nevarētu
savienot arī ar deputāta amatu, jo tiesu darbinieki
domā, ka šie divi .amati, t. i. atbildīgais politiskais
un tiesas darbs, nav savienojami. Ja jūs gribat ne-
atkarīgus tiesnešus, tad nevar savienot deputāta
amatu ar tiesneša amatu; tāpēc ir dabīgi, ka šinī
gadījumā tiesnešu biedrības prasība jāpieņem., gro-
zot attiecīgi kārtības ruļļa 8. pantu, kas paredz, ka
deputāta amatu var savienot .ar tiesneša un sena-
tora amatiem. Es Meku priekšā uzdot organizācijas
kommisijai grozīt kārtības ruļļa 8. pantu, izņemot
no tā tiesnešus un senatorus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par depu-
tātu Breikša, Kiršteina u. c. iesniegto likumprojektu
izbeigtas, —? Prezidijs liek priekšā nodot šo likum-
projektu juridiskai, kommisijai. Lieku uz balsošanu
prezidija priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Pre-
zidija priekšlikums pieņemts; likumprojekts nodots
juridiskai kommisijai. — Deputāts J. Breikšs ie-
sniedzis priekšlikumu:

«Uzdot juridiskai kommisijai pārgrozījumus tiesu iekārtas
likumā skatīt cauri 14 dienu laikā.»

Vai vēlas kāds. vārdu? Vārdu neviens nevēlas.
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties, tos, kas ir pret deputāta Breikša priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Breikša priekšlikumu nodotas 39 balsis,
pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 37.
Šis priekšlikums pieņemts.

Deputāti E. Grantskalns, A. Eglītis u. c. liek
priekšā:

«Uzdot tirdzniecības un rūpniecības kommisijai skatīt
cauri likumprojektu par zveijniecību 10 dienu laikā.»

Šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja ne-
vienam deputātam nav iebildumu. Iebildumu nav? -—
Šo priekšlikumu apspriedīsim tūlīt. Vārdu neviens
nevēlas? — Deputāta Grantskalna u. c. iesniegtais
priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas, attu-
ras? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Deputāti F. Cielēns, J. Celms, K. Dēķens, R.
Dukurs un V. Bastjānis iesnieguši likumprojektu. Lu-
dzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:

' «Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums.
Strīpot kārtības ruļļa 8. panta 1. punktu (vārdus senato-

ra un tiesneša).»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Es redzu, ka daži kungi nav iepa-
zinušiesar Saeimas kārtības rulli, lai gan tas funk-
cionē jau 10 gadu. Acimredzot arī bijušais zem-
nieku savienības līderis Ulmaņa kungs tagad nebū-
dams partijas līderis,, ir aizmirsis Saeimas kārtības
rulli. (K. Ulmaņa starpsauciens,)

Par mūsu frakcijas, ierosināto likumprojektu
būtu sakāms sekojošais. -—- Parasti mēdz sūdzēties,
ka tiesās darbi ejot gausi, ka tiesneši esot apkrauti
darbiem un ka tāpēc darbi ejot lēni uz priekšu. Var-
būt Latvijas valsts sākumā kvalificētu juristu bija
samērā maz, kāpēc, varbūt, varēja atrast motīvus
tiesneša amata savienošanai ar kādu citu blakus
amatu. Sevišķs izņēmums attiecībā uz tiesneša
amatu bija paredzēts arī Saeimas, kārtības rullī. Ta-
gad pagājis 10 gadu, un par juristu trūkumu vairs
nevar žēloties; drīzāk gan var jaurunāt par relatīvu
juristu pārprodukciju. Kaut gan arī mums Saeimā
vajadzīgi labi juristi, bet arī tiesā tādi ir vajadzīgi.
Apvienojot abus 1amatus, cieš tiesas darbībaun zinā-
mos apmēros cieš arī juridiskās kcmmisijas darbība,
kas nekādā ziņā nav vēlams. Patlaban juridiskā
koimmisijā guļ tik svarīgi likumi, kā sodu likumi,
kas nepieciešami jāpārstrādā. Tuvākos, gados mums
būs jāveic sodu likumu pārstrādāšana un tāpat arī
cīvīlkodeka pārstrādāšana. Juridiskai kommisijai
būs nepieciešami noturēt ne tikai divas sēdes ne-
dēļā, kā viņa to līdz šim paradusi darīt, bet, ja
viņa- gribēs pārstrādāt sodu likumus un cīvīlkodeka,
tai vajadzēs noturēt 4 sēdes nedēļā. Tādos ap-
stākļos absolūti nebūs iespējams savienot juridi-
skās kommisijas locekļa funkcijas ar tiesneša funk-
cijām.

Tas būtu viens no lietderības motīviem, kapec
turpmāk nebūtu atļaujams šos amatus apvienot.

Bez tam varētu minēt arī dažus politiskus mo-
tīvus. Tiesneši, būdami polītiski darbinieki, sēdē-
dami vienā vai otrā partijā, kā tas ir parasts par-
lamentāriskā kārtībā un demokrātiskā valstī, ir par-
tiju cīnītāji. Lai viņi liktu sev kādus valstiskus lo-
zungus .likdami un teiktu, ka viņi strādā tikai valsts
labā, parlamentāriska cīņa savos pamatos ir šķiru
un partiju cīņa, un šie cilvēki galu galā ir savas par-
tijas interešu sargātāji. Tīri objektīvi šī partijas
psīcholoģija, savas partijas interešu sargāšana iet
tiem cilvēkiem līdzi arī viņu pārējos amatos. Laba
spārna deputāti parasti saka, ka tiesnešiem jabut
objektīviem, jābūt bezpartejiskiem!. Kā viens ties-
nesis var būt bezpartejislks, ja viņš aktīvi piedalās
visspilgtākās politiskās cīņās? Tā ir pilnīga kontro-
verse, ka tiesneša amats būtu savienojams .ar depu-
tāta amatu.

Arī šis ir viens motīvs, kāpēc mūsu frakcija ie-
rosināja šo papildinājumu kārtības rullī, kas līdz ar
to nozīmē, ka deputāta amats nebūtu savienojams
ar tiesneša amatu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Prezidijs liek
priekšā deputāta Cielēna u. c. iesniegto .likumpro-
jektu nodot organizācijas kommisijai. Lieku prezi-
dija 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 prezidija priekšlikumu nodotas 37 bal-
sis, pret — 36 balsis, atturējušies, 3. Deputāta Cie-
lēna u. c. iesniegtā likumprojekta nodošana kommi-
sijai noraidīta.

. ? . ? : '
.
. ...
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Deputāti L. Laicens, E. Miezis, J. Zlaugotnis-
Cukurs u. c. iesnieguši jautājumu satiksmes mini-
strim, ko Jūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu jautājumu satik-

smes ministrim.
Vai ministrim ir zināms, ka Rīgas pastā uz administratoru

Pētersona un Markeviča rīkojumu notiek pastnieku kratīšanas,
pie kam korespondences iznēsātājiem tiek pārmeklētas ne tikai
somas, bet^airī kabatas? Ja ministrim tas ir zināms, uz kāda
likuma vai rīkojuma pamata tas būtu noticis? Ko ministris
domā darīt, lai šādas pasta darbiniekus pazemojošas varmācī-
bas novērstu?»

Priekšsēdētājs
^

P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Laicemam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pastāv valsts darbinieku arodbiedrība tin pastāv ari
pasta un telegrāfa darbinieku arodbiedrība. Šīsbie-
drības vienmēr runā un raksta par to, ka vajaga
aizstāvēt valsts darbinieku intereses, ka vajaga vi-
ņiem paaugstināt algas un arī citādi uzlabot viņu
stāvokli. Tomēr šīs biedrības ārkārtīgi maz ir re-
dzējušas, kas notiek ar valsts darbiniekiem, ar ze-
mākiem valsts darbiniekiem. Izrādās, ka tas notiek
taisni šo biedrību robežās.

Piemērāmi — pasta-tēlegrafa arodbiedrības
bijušais priekšsēdētājs, sociāldemokrātiem tuvu stā-
vošais Pētersons, ir administrators un atsiaiņošanas
nodaļas vadītājs. Tas, lūk, ir tas, uz kura rīkojumu
pamata zemākie pasta ierēdņi — pastnieki tiek iz-
kratīti. Ir zināms, ka kāds pastnieks kādreiz piesa-
vinājies naudas vēstules, un tas nu ir par iemeslu
tam, ka vienmēr tiek izkratītas ne tik vien pastnieku
somas, bet arī kabatas, viņiem darbā ejot.

Redziet, kāds stāvoklis ir nodibinājies Rīgas
pasta centrālē attiecībā pret zemākiem pasta kal-
potājiem, zemākiem pasta ierēdņiem. Man liekas,
ka 'laikam gan nav tāda buržujiska likuma, kas at-
ļautu katram augstākas kategorijas ierēdnim pie-
skriet klāt katram valsts darbiniekam, zemākam
valsts darbiniekam, teiksim viszemākās kategorijas
valsts darbiniekam, un izkratīt viņa kabatas. Bet
izrādās, kapastā tas notiek. Par kabatu kratīšanu
netiek sastādīti nekādi policijas protokoli, tas viss
notiek administratīvā kārtībā. Vārdu sakot, notiek
šo pasta kalpotāju morāliska pazemošana.

Šinī gadījumā būtu jārunā arī par to, ka atkal
tieši šo pašu arodbiedrību biedri pret zemākiem
biedriem izturas rupji, tos lamā un tamlīdzīgi. Ze-
mākie biedri pastāvīgi tiek brīdināti un pastāvīgi
pārcelti no vienas darba vietas otrā uz dažādu aiz-
domu pamata.

Pastā valda tāds gars, it kā tur valdītu Krievi-
jas cars. _ Monarchistiskās avīzes izsūta uz izdalā-
mam vietām viņu abonentiem vispirms. Pat «La
tvis» netiek pirmā kārtā izsūtīts, bet — «Segodņa».
Pirmā kārtā netiek izsūtīts, protams, arī «Sociālde-
mokrāts»,kaut gan viņa arodbiedrība aizstāv šos ie-
rēdņus, un šīs arodbiedrības biedri ir, varbūt, aug-
stākie ierēdņi-rīkotāji. Monarchistiskie laikraksti
ir tie, kurus izsūta pirmos.

Lūk, tāds gars valda pastā!
IMēs,, varbūt, varam pielaist, ka satiksimies, mi-

nistris par to nemaz nav informēts. Varbūt, viņš
painteresēsies un painformēsies, vai tiešām neva-
rētu kaut ko darīt, lai zemākos pasta ierēdņus viņu
dienesta kollēgas, vismaz, morāliski nepazemotu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds satiksmes mi-
nistrim Ozoliņam atbildei jautājumam.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš: Varu paziņot
Augstajam namam, ka jautājumā minētā kārtība pa-
stā pastāv un kajerēdņi-pastnieki tiek kontrolēti.
Šāda kartība pastāv ne tikai pie mums vien, betÎ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^H ^^^^^^^I

tas ir vispārīgs organizācijas jautājums. Ja jums
ir vajadzība izmainīt vērtības no personas uz per-
sonu, tad jūs to izdurat, dodami parakstus, bet ja
vērtību apmaiņa un ražošana notiek lielakos_ apmē-
ros, masas apmēros, tad šādai kontrolei ir jāpastāv
un tas ir organizācijas jautajumis._ Šāda kartība pa-
stāv ne tikai pie mums, bet visas iestādes, kur ir
darīšana ar naudas, ar vērtību apmaiņu. Mes to
darām ik dienas un pārbaudām, vai zināmais darbi-
nieks nav paņēmis no cita rajona_ viņam nepiekn-
tošas vērtības. Šad un tad, deputāt Laicena kungs,
mums izdodas konstatēt, ka tādas parādības notiek;
tāpēc tas ir vienīgais līdzeklis aizsargāt to pilsoņu
intereses, kas uzticas pastam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis jau-
tājums nokārtots.

Deputāti J. Balodis, O. Jankus, L. Jeršovs u. c.
iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrim. Ludzu to
nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam, celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlie-

tu ministrim:
Kādēļ iekšlietu ministris ir noliedzis Latvijas drēbnieku

un šuvēju arodbiedrības pieteikto sapulci 10. marta Rīga?»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šī jautājuma moti-

vēšanai vārds deputātam J. Balodim.
J. Balodis (strādnieku un _ zemnieku frakcija):

Mums atkal jārunāpar vienu kārtējo Iekšlietu mini-
strijas varoņdarbu resp. arodbiedrības sapulces no-
liegšanu. Es nolasīšu jumsburtiski šo_ noliegumu,
ko izdevusi prefektūra un kas skan ta:_ «Paziņo-
jums. Prefektūra paziņo, ka Latvijas drēbnieku un
šuvēju arodbiedrības pieteiktā masu sapulce š. g. 10.
martā pīkst. 19, jeb pīkst. 7 vakarā, iRīgā, Lāčplēša
ielā Nr. 43/45, iekšlietu ministris noliedzis sasaukt,
pamatojoties uz likuma par sapulcēm 8. pantu.»

Vispirms jārunā par 8. pantu. Es nezinu, vai
iekšlietu ministris uz 8. panta pamata var noliegt
kādu sapulci. Iekšlietu ministra rīcībā ir dotsgan
9. pants, 8. pants paredz tikai, ka pieteikuma jā-
uzrāda atbildīgais vadītājs, laiks, telpas, kur sapulce
notiks, kādā valodā runās un dienas kārtība. (Sau-
ciens pa kreisi: «Laikam tas nebija uzrādīts!»)Pie-
teikumā tas viss ir bijis uzrādīts. Dienas kārtībā
tur bijis ziņojums par «Gentlemen» strādnieku un
kalpotāju darba apstākļiem, uzrādīta arī atbildīgā
vadītāja dzīves vieta, valoda, kādā runās, laiks u.
t. t. — viss, ko prasa 8. pants. Šodien, man perso-
nīgi pārbaudot šo jautājumu prefektūrā, noskaidro-
jās, ka prēfektūrasi ierēdņiarī sāka, ka viss ir pietekts
kārtīgi un likumīgi, laikam, tikai kāds ierēdnis pār-
skatījies un uzlicis 8. pantu tur, kur vajadzējis uz-
likt 9. pantu.

Tas, nu būtu tas. Bet es jūs, kungi, gribētu, ie-
pazīstināt tagad arī ar apstākļiem, kas spieda šo
sapulci sasaukt, lai iekšlietu ministris patiešāmi va-
rētu atbildēt uz šo jautājumuun pateikt motīvus, kas
viņu spieduši šo sapulci noliegt.

Jums visiem zināmā «Gentlemen» firma Kaļķu
ielā nodarbina diezgan lielu drēbnieku skaitu, ari
kādas 35 šuvējas. Firmas akcionāri ir pieņēmuši
kādu ļoti dūšīgu, patiesībā sakot, ļoti brutālu mei-
staru,kurš strādnieces nekad citādi nav saucis, kā par
«cūkām», «tirgus bābām» u. t. t. — tāda ir viņa pa-
rastā valoda. Visu laiku strādnieces-šuvējas cie-
ta — cieta aiz katram saprotamiem iemesliem, jo
citur darba nevar dabūt un tādēļ viņām šīs pārestī-
bas jācieš.Bet ar to vien šis kungs vēl neapmierinā-
jās.Lieta bija nonākusi jau tik tālu, ka viņa sāka ai-
cināt smukākās šuvējas pie sevis mājās, bet kad tās
neieradās, tad lika tām atsevišķus drēbes gabalus
pārstrādāt, izārdot pat pa trīs un četrām reizēm.
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Stāvoklis tādā kārtākļuva gluži neciešams, un strād-
nieces redzēja, ka šādosapstākļos viņām vairs nav
iespējams strādāt. Viņu ciešanu mērs, pazemojumu
mērs bija pilns, un tās iesniedza uzņēmējam kollek-
tīvi parakstītu prasību šo meistaru atlaist, tikai šis
«džentelmeniskais» kungs neatlaida vis piegriezēju
— meistaru, bet uzteica visām strādniecēm. Strād-
nieces, tādu atbildi saņēmušas, griezās drēbnieku un
šuvēju _arodbiedrība pec atbalsta. Iejaucās drēbnieku
un šuvēju arodbiedrība ar Latvijas, arodbiedrību sa-
vienību. Draudēja izcelties nopietnāks konflikts.
Beidzot uzņēmēju piespieda ņemt_ atpakaļ uzteiku-
mu strādniecēm, atstāt viņas darbā un atlaist nego-
dīgo

^ piegriezēju. Tā tas palika vēl apmēram divas
nedeļaskamer_ 1. martā,_acīmredzot, sazinājies ar
attiecīgam iestādēm, dabūjis, zināmu atbalstu aiz-
mugure, darba devējs strādniecēm atkal uzteica.
Termiņš izbeidzās 15, martā. Bez šaubām, strād-
nieces un arī arodbiedrība nevarēja apmierināties
aršo stāvokli un pieprasīja kategoriski, lai uzņē-
mējs izpMa_ doto solījumu. Lai varētu sarunāties
ar strādniecēm un arī ar veikala kalpotājiem, arod-
biedrība pieteica sapulci (ko iekšlietu ministris no-
liedza). Vel jāatzīmē, ka solījums atlaist meistaru
nav izpildīts, jo termiņš izbeidzās 8. martā, bet vēl
šodien, 11. martā, šis meistars ļoti cītīgi strādā
minēta firma.

Tāds ir šīs sapulces pamats; aiz šiemiemesliem
minētā sapulce tika sasaukta.

Te nu jājautā: vai iekšlietu ministris ir gājis
tik tālu, ka piespiež strādnieces padoties visām uz-
ņēmēju patvarībām un nejēdzībām. Fakti rāda, ka
mums ļr pamats tā jautāt. Ja neizdosies salauzt šī
uzņē_mēja_nejēdzīgo rīcību, tad minētās firmas strād-
niecēm jāatzīst, ka viņām jāpadodas visām uzņē-
mēja iegribām. Tā tad mēs tuvojamies tiem apstāk-
ļiem, kas bija 100 gadu atpakaļ, kad baroniem piede-
rēja tā sauktās «pirmās nakts» tiesības. Tāpat ta-
gad ar terroru pašreizējie valdītāji grib novest
strādniekus tādā stāvoklī, lai ar viņiem varētu rī-
koties tā, kā iepatīkas. —

Šādi ir patiesie apstākļi. Man liekas, ka šeit
vajadzētu runāt ne tik vien mums, bet arī tiem kun-
giem, kas uzstājas par morāles; skolotājiem., par ti-
kumības skolotājiem u. t. t. Vai tas tā būs, tas
ir ļoti liels jautājums. Galvenais ir tas, ka no vie-
na_ s puses valdošāpilsonība ar visiem līdzekļiem, at-
klāti sakot, strādniekus aplaupa. Nav vis jārunā
par tām «parādībām», par ko šeit runāja daži runā-
tāji, bet par aplaupīšanu; Šādu aplaupīšanu mēs.
redzam ikkatru dienu. Pat pilsoniskā prese, pie-'
mēram «Latvis», spiests konstatēt, ka atsevišķu uz-
ņēmumu strādnieki spiesti streikot, jo viņiem ne-
maksā algu. Patlaban ir aplaupīti simtiem, mežu
?strādnieku, jo tie nav saņēmuši algu par vairāk mē-
nešiem. Bet ja strādnieki pieminētās nebūšanas un
nejēdzības organizētā veidā grib novērst, tad tam
stājas pretim vispirms iekšlietu ministris ar strād-
nieku sapulču noliegšanu, otrkārt viss policijas
aparāts ar savām pipkām un visa administratīvā
vara.

Man jāgriežas pie _tiem demokrātiem, kas mīl
sludināt, ka mums ir demokrātija, ka pie mums pa-
stāv preses, vārda un organizēšanās brīvība; es
gribētu dzirdēt no šiem kungiem, ko viņi teiks par
šo jautājumu un ne tikai par šo atsevišķo gadījumu,
bet arī par visiem pārējiem gadījumiem, kas pēdējā
laikā notiek katru dienu. Tāda, lūk, ir šī brīvība.
Tāda ir tā demokrātija, ko pašreiz pasniedz strād-
niekiem sapulču, preses, vārda un organizēšanāsbrī-
vības noliegumu veidā. Lūk, par šo jautājumu mums
galvenā kārtā interesē dzirdēi_ ko iekšlietu mini-
stris atbildēs. Interesanti dzirdēt, vai iekšlietumi-

KrSJumS Saeimas stenoģrafiskS
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.î B i^^^^^^^^^^^^M

nistris ir solidārs ar šīm nejēdzībām. Līdz šim
iekšlietu ministris bija ar tām solidārs, jo viņš no-
liedza sapulces, kurās bija paredzēts runāt par šo
jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei jau-
tājumam iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Ne pirmo reizi strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputāti jautā, aiz kādiem iemesliem
noliegtas sapulces, līdzīgas šai sapulcei, ko šinī
konkrētā gadījumā pieteikušas biedrības, kuru aiz-
stāvji ir minētās frakcijas deputāti. Minētā sapulce
noliegta uz likuma par sapulcēm 9. panta pamata,
kas iekšlietu ministrim vienkārši dod tiesību sapul-
ces noliegt. Iemesli sapulces noliegšanai bija pa-
visam citi un nevis tie, ko minēja deputāts Balodis.
Ir nepareizi, ko te apgalvoja deputāts Balodis, ka
sapulce pieteikta un domāta konflikta apspriešanai,
kas radies vienā uzņēmumā. Tādus konfliktus var
apspriest katra arodbiedrība savās telpās. Te nav
vajadzīga nekāda masu sapulce. Ja tādu pieteica,
tad) tam bija citi nolūki, proti — padarīt šīs masas
sev paklausīgas, padarīt šīs masas par tādu paklau-
sīgu kadru, kas izietu uz ielas zināmās dienās, pie-
mēram 6. un 8. martā, un vēl — lai strādnieku un
zemnieku frakcija varētu rast sev kādu atbalstu
strādnieku masās un realizēt tos, lozungus, ar ku-
riem bija paredzēts uzstāties 6. un 8. martā, kas
tomēr neizdevās. (O. Jankus no vietas: «Izvaro-
tāji!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis die-
nas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — re-
dakcijas kommisijas ziņojumu. Vārds
redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Konvencijā par cīvīltie-
sāšanaš kārtību un likumā par 1905. gada 17. jūlijā
Hāgā parakstīto konvenciju par cīvīltiesāšanaš kār-
tību redakcijas kommisijai nav nekādu labojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam na-
mam būtu kādi iebildumi pret šo ziņojumu? Iebil-
dumu nav? Redakcijas komnūsijas ziņojums pie-
ņemts. — Līdzi ar to šis dienas kārtības punkts iz-
smelts.

Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — sa-
tiksmes ministra atbilde uz deputāta
J. V i š ņ a s u. c. i e s n i e g t o ja u t ā j u m u. Vārds
satiksmes ministrim Ozoliņam.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš: Augstais nams!
Satiksmes ministrim iesniegts jautājums par nepa-
reizu atvaļinājumu naudas aprēķināšanu dienas
strādniekiem pasta-tēlegrafa departamentā. Šis jau-
tājums patiesībā sadalās 2 daļās, Pirmā daļa at-
tiecas uz likumu par atpūtu dienas strādniekiem
un praksi, kas radusies, piemērojot šo likumu dzīvē,
aprēķinot atpūtu. Likums izdots 1922. gadā. Ta-
gad ir 1930. gads. Ir pagājuši 8 gadi. Šinīs 8 gados
likuma piemērošanai Darba ministrija un Tautas
labklājības ministrija ir izdevušas dažādus paskai-
drojumus un cirkulārus, kuru redakcija droši vien
piekristu arī Tautas labklājības ministrijas juriskon-
sultam, kurš, kā man šķiet, arī ir parakstī-
jis šo_ Jautājumu. Piemērojot likumu praksē,
no teorētiskas puses jāatduras uz vienu ne-
skaidrību1 Noteikumos ir paredzēts, ka strād-
nieks pēc 12_ mēnešu noka'pošanas dabū 2
nedēļu _ atvaļinājumu ar pilnu maksu. Bet
nu iznāk tā, ka nākamā gadā strādnieks faktiski
vairs nenostrādā 12 mēnešus, jo nostrādātā laikā ie-
tilpst arī šis divu nedēļu atvaļinājuma .laiks kas fak-
tiski nav darba laiks; tā nu iznāk, ka vienai daļai
strādnieku atpūtas laika iznāk ne 12 dienas, kā li-
kuma domāts, bet tikai ll3/4 vai arī 1114 dienas. Bet

17
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šadu strādnieku skaits ir ļoti niecīgs. _ Tas pa lie-
lākai daļai attiecas uz Rīgas .rajona telegrāfa dar-
biniekiem; pārējā Latvija tas strādniekus neskar,
tāpēc šo strādnieku skaits nav liels. Viena

^
daļa

strādnieku atstrādā trūkstošo dienas daļu otra_ un
trešā gadā, kādēļ tie arī dabu maksu par 12 dienam,
bet to skaits, kuri nesaņem maksu par 12 dienam,
kuriem, tiek maksāts tikai par ll/4 vai IIV2 dienas,
ir ļoti niecīgs. Sūdzības par it ka nepareizu sa-
maksu iesniegtas tikai nupat pēc 8 gadu prakses ka
pasta-tēlegrafa departamentam, ta ari Tautas lab-
klājības ministrijai. Sakarā ar to, ka Tautas lab-
klājības ministrija iztulko šī likuma

^
piemērošanu,

pasta-tēlegrafa departaments samaksas par tam at-
pūtas dienām, par kurām daži strādnieki atmaksu
it kā nesaņem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekš-
likums:

«Liekam priekšā pie satiksmes ministra atbildes atklāt
debates.»

Parakstījuši deputāti F. Cielēns, A. Petrevics,
R. Dukurs u, c. Lieku šo priekšlikumu uz balso-
šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par debatu at-
klāšanu. Acīmredzot vairākums. Debates atklā-
tas, — Vārds deputātam Višņam.

J. Višņa ((sociāldemokrāts): Ministra kunga
atbilde mūsu frakcijas iesniegtam jautājumam jā-
atzīst par vairāk kā neskaidru ja neteiktu — pat
jocīgu. Viņš teica, ka piemērojot dzīvē darba laika
likuma attiecīgo pantu par atvaļinājumiem, jaie-
vērojot divi lietas: tā teorija, kas likuma rakstīta,
un no otras puses prakse jeb likuma tulkošana. Kas
attiecas uz mūsu iesniegto jautājumu par to, vai var
no atmaksātā atvaļinājuma laika_ izrēķināt tas divi
nedēļas atvaļinājuma, tad man jāsaka, ka te ir ti-
kai viena prakse un viens tulkojums. Tāda tulko-
juma, kādu lieto Satiksmes ministrija, nekur citur
nav; ne Senāts, ne Tautas labklājības ministrija, ne
arī kāda cita iestāde, kurai ir tiesība šo likumu in-
terpretēt, nav devusi tādu paskaidrojumu. Ta ir
taisni traģēdija, ka vienīgi satiksmes ministrim pa-
dotais resors ir tas, kas ir ticis pie šāda tulkojuma
un sācis to.piemērot.

Par darba laika likuma, piemēroš.anu_ šinī re-
sorā jāsaka, ka viņa rīcība ir pat vairāk ka skanda-
lioza, jo visu laiku Ozoliņa kungam padotais resors
slēpa no Tautas labklājības ministrijas un ari no
ieinteresētām personām, ka tanī ir šāda prakse. Es
te varu nolasīt vienu dokumentu, kura resors
atzīst, ka viņš nedara to.ko Jūs šodien te_ apstiprinā-
jāt. Uz Latvijas arodbiedrības centrālbiroja ie-
sniegto pieprasījumu Tautas labklājības ministrijai
pēdējā pieprasīja. Jums padotai iestādei, vai_viņa pa-
stāv šāda prakse; un še Jums padotā iestāde bur-
tiski atbild tā, ka viņa nekā tamlīdzīga nedarot un
izmaksājot gadā par 12 dienām, p_usgadā_ par 6 die-
nām un ceturtdaļgadā par_ 3 dienārm Ta tad Jums
padotais resors savā laikā ir atbildējis citādi neka
atbildējāt 1 Jūs šodien. Pēc tam, kad vēHenāca sū-
dzības no ieinteresētiem strādniekiem, mēs 1. febru-
ārī atkārtoti pieprasījām Tautas labklājības mini-
strijai izdarīt revīziju uz vietas, pārbaudot doku-
mentus. Revīzijā uz vietas tiešām izdevās pieķert
Jums padoto departamentu likuma pārkāpšanā. Kad
vairs nevarēja izvairīties, tad bija jāatzīstas, ka
patiešām atvaļinājuma laika atmaksa strādniekiem
aprēķināta pat par pusdienu mazāk, un tiem, kas
nokaloojuši 12 mēnešu, izmaksāts nevis par
12 dienām, bet par 11% dienām. Tā tad
ir skaidrs, ka likums tiek pārkāpts, un es
brīnos, ka satikFmes ministris mēģināja at-
taisnot savu resoru, ka varbūt, ir bijusi zi-
nāma neskaidrība u. t. t. Es lūdzu satiksmes mini-

stri, lai viņš citē kaut vienu Senāta tulkojumu vai
Tautas labklājības ministrijas rīkojumu, uz kura pa-
mata varētu tā rīkoties, Ja tāda pamata nav, tad
mums jāatzīst, ka resora rīcība ir bijusi nelikumīga,
un mēs prasām, ko Jūs darīsit, lai to novērstu.

Ir vēl otra lieta. Darba laika likums pastāv pie
mums jau 10 gadu — un 10 gadus viens Jūsu depar-
taments visu laiku ir rīkojies nelikumīgi —? ir at-
vilcis no atvaļinājuma maksas pus dienas algas. Par
vairāk strādniekiem kopā iznāk lielāka summa. Ka
Jūsi kompensēsit šiem strādniekiematvilkāsizmak-
sas? Uz kāda pamata Jūs to darīsit? Kāda tiesība
Jums bija atvilkt pus dienas algas 10 gadu laikā ? !
Tas algotam darbiniekam ir liels zaudējums, jo vi-
ņa caurmēra alga ir 4 lati dienā.

Tālāk ir konstatēts ar dokumentiem, kurus es
minēju, ka ierēdņi ir snieguši nepareizas zi-
nāts; kaut gan prēzidijsi aizliedz lietot šo
vārdu, man tomēr jāsaka, ka_ viņi ir vien-
kārši melojuši, Vai Jūs domājat saukt pie
atbildības šos ierēdņus par nepareizu ziņu snieg-
šanu? Jeb Jūs pilnīgi piekrītat tam, ka Jums pa-
dotie ierēdņi var pārkāpt likumu un sniegt neparei-
zas ziņas,?

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas.

Pārejam uz 4. — agrāko 16. un 19. — dienas
kārtības, punktu — pārgrozījumiem un pa-
pildinājumiem n odok ļ u n o 1 ik u ma. Re-
ferenti J. Annuss un E. Rimbenieks. Lūdzu referen-
tus ziņot par šo likumprojektu. Vārds finanču kom-
misijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Loti godātie deputātu
kungi! Augstais nams savā laikā nodeva finanču
kommisijai likumprojektu, kurā bija paredzēts tirdz-
niecības un rūpniecības nodoklim nolikt trīs maksā-
šanas termiņus, bet, apspriežot nodokli _ finanču
kommisijā, nodokļu departaments, Zemkopības mi-
nistrija un arī Satiksmes ministrija lika mums
priekšā gan jaunus pantus, gan techniskas dabas
pārlabojumus, tā ka rezultātā šodien mums dienas
kārtībā ir divi pārgrozījumi un papildinājumi no-
dokļu nolikumā, kas mums šodien būs jāsavieno
vienā, jo tie attiecas tuz vienu un to pašu nodokļu
nolikumu. Par pamatu es liktu priekšā ņemt bi-
jušo 16. dienas kārtības punktu kā lielāko.

Tagad es atļaušos īsumā apstāties pie šiem
grozījumiem.

Vispirms te grozīta 24. panta piezīme. 24. pan-
ta piezīime runā par uzņēmumiemi, < kuriem
jādod pārskats par savu darbību, un ie-
nākuma nodokli tie maksā pusapmērā no procentu-
ālā peļņas nodokļa. Še jaunā piezīmē ir noteikta
kārtība, kādā tas jāsamaksā, un tāpat _samaksas
termiņš. Agrāk radās pārpratumi, aprēķinot šo
nodokli tiem uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā
procentuālais peļņas nodoklis, piemēram kuģniecī-
bas sabiedrībām. Arī tagad tās ir paredzētas, tā
ka 24. panta jaunā piezīme pašreizējo praksi ne-
groza, bet to tikai legalizē.

Tālāk ir grozīta uz Zemkopības ministrijas
priekšlikumu 62. panta piezīme. Tā attiecas uz
lauiku nekustamas mantas nodokli un runā par no-
vērtēšanas pamatiem. Vidzemes 1901. gada ka-
dastrs taigad ir novecojies, jo ir 'mainījušies saimnie-
ciskie apstākļi un saimniekošanas kārtība. Tāpēc
movērtēšanā ļoti_ bieži notiek acīm redzamasneparei-
zības. Vēl lielākas nepareizības novērojamas tur,
kur_lieto Vidzemes kadastru, t. i. Kurzemē un Zem-
galē, jo turnav patstāvīga kadastra. Tagad jau-
najā piezīmē paredzēts, ka grozīt var ne tikai ze-
mes kategoriju, bet ari pārvērtēt vērtību. Bez tam
vēl ir dotas lielākas ērtības ierosināt pārvērtēšanu,
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jo saskaņa ar jauno projektu pārvērtēšanu var iero-
sināt ne tikai pagasta, vērtēšanas kommisijā, bet

»

to " var izdarīt galvena vērtēšanas komimisija tieši,
vai uz pagasta vērtēšanas kommisijas, pagasta pār-
valdes orgānu, apriņķa valdes, nodokļu inspektora
vai zemes īpašnieku Iesniegto pārvērtēšanas! ierosi-
nājumu vai sūdzību pamata. Galvenai vērtēšanas
kommisijai tagad ir tiesība grozīt arī Vidzemes ka-
dastra tarifus. Tagad atkrīt arī_noteikums, ka ka-
tra atsevišķa gadījuma pārvērtēšanai jāpiekrīt fi-
nanču ministrim.

t
121. panta 3. punkts paliek tāds pats, bet nāk

t

klat šādivardi: «ieskaitot maksu'par apkurināšanu,
siltu ūdeni, mēbeļu lietošanuun citus ienākumus no
nekustamas mantas izmantošanas». Līdz šimbija tā,
ka bija jāuzrāda tikai iepriekšējā gadā saņemtā īre
vai noma,

Tālāk grozīta 122. panta piezīme. Pastāvošā
piezīmē paredzēts,ka jaunbūves, kas celtas un sāk-

»
tas ekspluatēt 1927, gadā, 3 'gadus atbrīvojamas no
nodokļa. Šī piezīme domāta būvniecības veicinā-
šanai. Turpretim nav atsvabinātas no nodokļa

»

tasbūves, kas celtas 1925. un 1926.gadā, jo tad tāds
likums vēl jieibijapieņemts. Tagadējais, grozījums pa-
redz, ka tas ēkas, kas celtas 1925. gadā un sāktas
ekspluatēt 1925. gadā, nav atbrīvotas no nodokļa par
1925. un 1926. gadu, bet ir atbrīvotas par 1927. ga-
du. Tās ēkas, kuras sākts ekspluatēt 1926. gadā,
nav atbrīvotas no nodokļa par 1926. gadu, bet ir
atbrīvotas par 1927.un 1928.gadu. Tā tad atviegloju-
mus baudīs par vienu gadu tie, kas sākuši nekusta-
mas mantas ekspluatēšanu 1925. gadā, un 2 gadus
tie, kas nekustamu īpašumu ekspluatēšanu sākuši
1927. gadā.

139. panta piezīmē paredzēta iebildumu un pār-
sūdzību iesniegšanas kārtība tanīs gadījumos, kad
nekustamas mantas nodoklis uzlikts ārpus termiņa.
Pats pants runā par kārtējo termiņu, bet piezīme
runā par nodokli ārpus termiņa.

No 140. panta ir izņemti nosacījumi par iebil-
dumu un pārsūdzību iesniegšanas kārtību un par
samaksas termiņu. (Iebildumu un pārsūdzības
kārtība paredzēti 139. panta piezīmē, bet sa-
maksas termiņš — 152. pantā. 152. pants
jauna redakcijā paredz pilsētas nekustamu
īpašumu nodokļu samaksu trijos termiņos līdzšinējā
viena_ termiņa vietā, un proti — šādos termiņos:
31. jūlijā, 31. oktobrī un 31. janvārī.

Tālāk ir 262. panta 8. punkts. 262. pants runā
par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem1, kam
jādod pārskats par savu darbību. Tur uzskaitīti pie-
likumi, kas pievienojami gada pārskatam-; te nāk
klāt 8. punkts, kas skan: «valsts kases kvīti vai
viņas apstiprinātu norakstu par kapitālu, procentu-
ālā peļņas un ienākuma nodokļu pirmās trešdaļas
samaksu». — Viss pārējais paliek tāpat.

Nākošais 272. pants paredz, ka kapitāla un pro-
centuālais peļņas nodoklis samaksājami trijos ter-
miņos, t. i. tiem uzņēmumiem', kam jādod pārskats
par savu darbību, Tā tad viena termiņa vietā šiem
uzņēmumiem paredzēti 3 termiņi.

273., 274. un 275. panti tikai papildina 272. panta
noteikumus un paredz tirdzniecības un rūpniecības

»
nodokļa samaksu trijos termiņos, līdzšinējā viena
termiņa vietā. Bez tam tur ir runa par .nodokļu
samaksas, termiņiem tad, kādi gada pārskats nav
apstiprināts statūtos paredzētā laukā.

Tālāk 324. pants paredz procentuālā peļņas no-
dokļa jsamak.su trijos termiņos uzņēmumiem', kam
nav jādod pārskats par_ savu darbību, t. i. vienas
personas privātiem uzņēmumiem.

Tālāk seko 449. pants no 19. dienas kartības
punkta. Līdzšinējajs 449. pants automobiļu, mo-
tocilkletu un citu mēchanisko un transporta līdzekļu
īpašniekiem uzliek pienākumu samaksāt nodokli
vienā termiņā. Tas rada lielas, neērtības, jo auto-
busu un taksometru īpašniekiem, kuriem ir vairāk
mašīnu, ir grūti samaksāt nodokli viena termiņa. Ta
tad, pirmkārt, tas rada neērtības. No otras puses
gadās, ka šos mechaniskos vai transporta satiksmes
līdzekļus iegādā gada beigās, bet nodoklis jāmaksā
par pilnu gadu. Tagad likums paredz, ka šo nodokli
var samaksāt 2 termiņos, 2 pusgados. Bez tam iz-
mests laukā velosipēdu nodoklis, kas bija līdzšinēja
likumā.

Tālāk 450. pants paliek gandrīz agrāka redak-
cijā, ir nākuši klāt tikai daži sīkumi, t. L, ka no no-
dokļa atbrīvotais ārvalstu konsulāro pārstāvību ma-
šīnas. Bez tam vēl nāk klāt viena jauna piezīme,
kuras līdz šim nebija.

Tālāk — pielikums. Pielikuma l._pants groza
tagadējo praksi, jo saskaņā ar līdzšinējo redakciju
nodokļa piedzinēji varēja piedzīt tikai nodokli; jauna
redakcija dod tiesības piedzīt arī citas valstij neap- ,
strīdami pienācīgas summas, kurām, saskaņa_ ar
jaunievietoto piezīmi, pieskaitāmi ari pasta, tele-
grāfa, telefona un radio maksājumi.

Pielikuma 7. panta otrā rindkopa izteikta jaunā
redakcijā, kas nodokļu piedzinējiem, tāpat kā poli-
cijai, paredz tiesību ņemt 1% atlīdzības_ par val-
stij neapstrīdami pienācīgu summu iekasēšanu, kā
tas ir par nodokļu iekasēšanu.

Likumprojekta otrā nodaļā nāk klāt daži jauni
panti, vispirms 3. pants; . Šis pants te ievietots tā-
dēļ, lai ārzemju pilsoņi, kas Latvijā guvuši ienāku-
mus un kas saskaņā ar pastāvošiem likumiem ap-
liekami ar nodokli, nevarētu izvairīties no uzliktā
nodokļa samaksas. Šis pants nodokļu iestādēm dod
tiesības nodrošināt valsts intereses tādā gadījumā,
ja ārvalsts pilsonis, atstājot Latviju, likvidē savus
īpašumus un ienākuma avotu,

121. pants ir jauns un attiecas uz nekustamas
mantas nodokli. Šinī pantā paredzēts, ka gadījumā,
ja nekustamas mantas ienākumi, to ekspluatējot, sa-
mazinājušies par -/3, tad par atlikušo laiku iespējams
samazināt arī nodokli.

jauns ir arī 149. pants. Šinī pantā paredzēts
nodoklis no automobiļiem un motocikletiem, kas
iebraukuši no ārzemēm. Līdz šim bija paredzēts,
ka (iebraucējiem jno ārzemēm nodoklis jnav jā-
maksā. Ja turpretim izbrauc no Latvijas uz Vā-
ciju, Igauniju un Čekoslovaķiju, tad nodoklis ir jā-
maksā; izbraucējiem uz Vāciju ir jāmaksā automo-
biļu nodoklis 1 marka dienā. Tagad šinī jaunajā
449. pantā paredzēts, ka iebraucējiem Latvijā jā-
maksā par automobiļiem 1 lats dienā un par moto-
cikletiem -— puislats dienā, pie kam ir noteikts ka
par automobiļiem jāmaksā ne mazāk par 3 latiem
un motocikletiem — ne mazāk par pusotra lata kop-
īsumimā.

Tālāk trešā nodalījumā noteikts, ka šī nolikuma
149. panta 5. punkts atcelts. Šis punkts būtu jā-
strīpo gadījumā, ja mēs pieņemtu 149. pantu tādā
redakcijā, kādu liek priekšā kommisijā.

Ceturtais nodalījums paredz ņemt nodokli no
ķieģeļiem un dakstiņiem pašvaldībām par labu;
kommisijā liek priekšā 0,05 vietā ņemt 0,01 par
100 gabaliem.

Tie būtu visi grozījumi,, kādi pieņemti finanču
kommisijā — visi gandrīz vienbalsīgi. Es lūdzu
arī Augsto namu pieņemt šo likumu, pie tam stei-
dzamības kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
kommisijas referentam Rimbeniekam .
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Referents E. Rimbenieks: Augstais nams! Paš-
valdības kommisijas vārdā man butu jāsaka tikai
daži vārdi par 425. pantu. Šinī pantā paredzēts
ņemt zināmus nodokļus arī pašvaldībām par labu
no materiāliem un precēm, kas ieiet attiecīgas pil-
sētās. Lai veicinātu būvniecības attīstību mušu pil-
sētās, ir iesniegts šis priekšlikums pazemināt no-
dokli no ķieģeļiem., nosakot to, 5 santīmu vietā, uz
1 santīmu par 100 gabaliem. Apspriežot šo priekš-
likumu, pašvaldības kommisijā piekrita, ka būvnie-
cības veicināšanas Sabā šāds attiecīgs nodokļa
pazeminājums patiešām ir vajadzīgs. Iebildumi bija
galvenā kārtā tādi, ka šāda nodokļa pazemināšana
varētu atsaukties uz pilsētas ienākumiem. Bet ievē-
rojot to, ka visumā šis nodoklis 1928. gadā ir devis
tikai 5636 latus, pašvaldības.kamimisija domāja, ka
tas — galvenā kārtā tam ir nozīme tikai Rīgas
pilsētas pašvaldībā — tiešām neatsauksies tik ār-
kārtīgā mērā uz pašvaldības financēm un ka tā
nav tik ārkārtīgi liela summa, ko pašvaldības
nevarētu pieciest vispārējās būvniecības veicinā-
šanas labā. Tāpēc arī pašvaldības kommisijas
vārdā es lūdzu šo likumprojektu pieņemt steidza-
mības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamī-
ba. Lūdzu pacelties tos,, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pā-
reja 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 J. Breikšs:
„Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā."
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virs-

raksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kasi atturals? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — I nodaļa. Ie-
vada teksts.

Sekretārs J. Breikšs:
«Nodokļu nolikuma (1928. g. izd.) 24. panta piezīmi, 62.

panta piezmi, 121. panta 3. punktu, 122. un 139. panta piezīmi,
140. un 152. pantu, 262. panta 8. punktu, 272., 273., 274., 275.,
324. pantu un I pielikuma 1. pantu un 7. panta otro daļu izteikt
tā:»

Ievada tekstu nobalsosim pēc pantu pieņem-
šanas. —? Lūdzu nolasīt 24. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«24
Piezīme. Uzņēmumiem, kuriem jādod pārskats par savu

darbību un kuri maksā, procentuālo pelņas nodokli,
progresīvais ienākuma nodoklis aprēķināms pus-
apmērā no procentuālā pelņas nodokļa par to pašu
gadu un tas samaksājams tos pašos tarmiņos un
tādā pat _ kārtībā, kāda noteikta šiem uzņēmumiem
procentuālā pelņas un kapitāla nodokļa samaksai
(sk. 272, 273. un 274. p. p.). Uzņēmumiem, kuriem
jādod pārskats par savu darbību un kuri nemaksā
procentuālo peļņas nodokli, ienākuma nodoklis ap-
rēķināms un samaksājams tādā kārtībā, kāda pare-
dzēta fiziskām personām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 24.
panta neviens nevēlas? 24. pants nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas iir pret 24. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 24.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 62. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«62
Piezīme. Ja galvenā vērtēšanas kommisijā tieši vai uz

pagasta vērtēšanas kommisijas, pagasta pārvaldes
orgānu, apriņķa valdes, no_dokJu inspektora vai ze-
mes īpašnieku iesniegto pārvērtēšanas ierosinājumu
vai sudzibu pamata ir konstatējusi, ka novērtējumi

neatbilst tagadējiem dabīgiem vai saimnieciskiem
apstākļiem, Galvenai kommisijai ir tiesība saskaņā
ar šo nolikumu vērtēšanas tarifus grozīt (83. pants
ar piezīmi), pēc vajadzības ievēst pārgrozījumus
Vidzemes kadastra taksācijas rubļu aprēķinos, pat-
stāvīgi vai instanču kārtībā pārlabot zemju šķiroju-
mus, kultūru iedalījumus un vērtēšanas rezultātus
vai izdarīt jaunu taksāciju.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 62.
panta ne vienis nevēlas? 62. pants nāk nobalsoša-
nā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 62. panta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 62.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 121. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«121
3) iepriekšēja gada saņemta īre vai noma, ieskaitot maksu

par apkurināšanu, siltu ūdeni, mēbeļu lietošanu un
citus ienākumus no nekustamas mantas izmantošanas
— par katru telpu un gruntsgabalu atsevišķi — , kā
a.rī varbūtējais īres vai nomas lielums par tām telpām
un zemes gabaliem, kuri pagaidām ir neizīrēti, paša
Īpašnieka izmantoti vai izdoti citiem bezmaksas lie-
tošanā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 121.
panta neviens nevēlas? 121. pante nāk nobalsoša-
na. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemša-
nu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 121. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 122. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«122
Piezīme. Jaunceltas ēkas, attiecība uz dzīvokļiem no-

lemtām telpām, atsvabināmas no nodokļa pirmo 3
gadu laikā, bet tikai par tiem šinī pantā šādām ēkām
noteiktiem nodokļa gadiem, kuri iekrīt 1927.—1936.
nodokļa gados.

Gadījumos, kad minētie 3 atsvabināmie gadi
neiekrīt visi minētā termiņā, šādas ēkas atsvabinā-
mas no nodokļa tikai par tiem gadiem, kuri ietilpst
šajā termiņā. Šī piezīme attiecināma arī uz notecē-
jušu šī perioda laiku.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-
las? 122. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tosv kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 122. pants vienbalsīgi pieņemts. — 139.
pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«139
Piezīme. Gadījumos, kas minēti 120., 120., 122. un 140.

pantā, iebildumi iesniedzami mēneša laikā, skaitot
no tās dienas, kad maksātājs saņēmis nodokļa listi
vai citu paziņojumu no pilsētas nodokļa kommisijas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
nevēlas? 139. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 139. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — 140. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Nekustama manta, kura nav aplikta ar nodokli vispārējā

termiņa, vai aplikta mazākos apmēros nekā pienācies, aplie-
kama ārpus vispārējā termiņa. Šī aplikšana pieļaujama tikai par
pēdējiem notecējušiem trim gadiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 140.
panta neviens nevēlas? 140. pants nāk nobalso-
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 140. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 152. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ikgadējais nodoklis samaksājams sekojošos trijos termi-

ņos līdzīgās daļās: pirmā daļa tekošā nodokļa gadā līdz 31.
jūlijam, otrā daļa tekošā nodokļa gadā līdz 31. oktobrim, trešā
daļa nākošā nodokļa gadā līdz 31. janvārim.»

140. panta kārtībā uzliktais nodoklis maksājams trijos
termiņos: pirmā daļa viena mēneša, otrā daļa četru mēnešu
un tre_šā daļa septiņu mēnešu laikā no nodokļa listes saņemša-
nas dienas.»

Priekšsēdētājs P. _ Kalniņš: Vārdu neviens
neveļas? 152. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
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Kas atturas? Nav. 152. pants vienbalsīgi pie-

I

ņemts. — 262. pants.
Sekretārs J. Breikšs:

8) valsts kases kvīti vai viņas apstiprinātu norakstu par
kapitālu, procentua'a peļņas un ienākuma nodokļu pir-
mās trešdaļas samaksu.»

_Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
neveļas? 262. pants nak nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 262. pants vienbalsīgi pie-

t

ņemts. — 272. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Kapitāla un procentuālais peļņas nodoklis samaksājami

trijos termiņos Ldzgas daļās: viena, četru un septiņu mēnešu
laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas.»

jPriekšsēdētāJsi (P. Kalniņš: Vārdu /neviens
neveļas? 272. pants nak nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 272. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — 273. pants.

(

Sekretārs J. Breikšs:
«Uzņēmumiem, kuru pārskati par notecējušo pārskata

gadu statūtos noteiktā termiņā nebūtu apstiprināti, jāsamaksā
valsts kasē divu mēnešu laikā no šī termiņa notecējuma, kapi-
tāla, procentuālais peļņas un ienākuma nodoklis pagaidām ta-
jos apmēros, kādos tie pienākusies no uzņēmuma pēc beidza-
mā likumīgā spēkā nākušā nodokļu departamenta aprēķina.

f

Pēc tam, viena mēneša laikā pēc uzņēmuma gada pārskata
apstiprināšanas, tiem jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa.

Piezīme. Uzņēmumiem, kuru statūtos vai viņu vietu iz-
pildošos noteikumos nav pairedzēts termiņš pārskata
apstiprināšanai, šajā pantā minētā pagaidu iemaksa
no kapitāla, procentuālā pelņas un ienākuma nodokļa
jāizdara ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pārskata
gada notecējuma.»

_Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
neveļas? 273. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 273. pants vienbalsīgi' pie-
ņemts. — 274. pants.

?
Sekretārs J. Breikšs:
«Ja uzņēmuma pārskatu pārbaudot izrādītos, ka kapitāla,

procentuālais peļņas un ienākuma nodoklis iemaksāti mazākos
apmēros kā pienācies maksāt, tad valdei, atbildīgām aģentū-
rām un galveniem uzņēmuma pārstāvjiem jāpiemaksā iztrūk-
stošā summa šādos termiņos: ja no nodokļu departamenta lē-
muma saņemšanas dienas būtu atlicis līdz II termiņam ne ma-
zāk kā viens mēnesis, tad nodokļi samaksādami II un 111 termi-

Inā

līdzīgās daļās, bet ja no lēmuma saņemšanas dienas būtu
atlicis līdz 111 termiņam ne mazāk kā viens mēnesis, tad nodo-
kļi samaksājami trešajā termiņā.

Pārējos gadījumos nodokli samaksājami 1 mēneša laikā no
lēmuma saņemšanas dienas, pieskaitot soda naudu 1% apmērā
par katru pilnu vai nepi'nu mēnesi, skaitot no attiecīgā gada
nodokļu beidzamā maksāšanas termiņa.»

_Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
nevēlas? 274. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 274. pants vienbalsīgi pie-

(

ņemts. — 275. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Jaundibinātos uzņēmumus apliek ar kapitāla, procen-

tuālo pelņas un ienākuma nodokli ari, par pirmo nodokļa gadu,
kurā tļe atklājuši savu darbību. Nodokļus aprēķinā tikai par

I

pilniem mēnešiem, skaitot no darbības atklāšanas līdz gada
beigām, pie kam piecpadsmit un vairāk dienas pieņem par pil-
nu mēnesi, bet mazāk kā piecpadsmit dienas neievēro.

Minētos nodokļus aprēķina pēc uzņēmuma pārskata par
pirmo operācijas gadu,' un tie jāiemaksā valsts kasē termiņos,
kādi paredzēti nodokļu nolikuma 272. un 274. pantā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas.? 275. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 275. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Arī nav. 275. pants vien-

i

balsīgi pieņemts. — 324. pants.
Sekretārs J. Breikšs:

«Procentuālais peļņas nodoklis par uzņēmumiem, kuri
ietilpst vispārējā aplikumā, samaksājams valsts kasē sekojo-
šos trijos termiņos Īdzīgās dalās:

1) pirmā daļa tekošā nodokļu gadā līdz 31. augustam
2) otrā daļa tekošā nodokļu gadā līdz 30. novembrim
3) trešā daļa nākošā nodokļu gadā līdz 28. resp. 29. feb-

ruārim.
Par uzņēmumiem, kuri aplikti ārpus vispārējā termiņa,

procentuālais peļņas nodoklis samaksājams trijos termiņos lī-
dzīgās daļās: viena, četru un septiņu mēnešu laikā no nodokļa
listes saņemšanas dienas, bet par uzņēmumiem, kuri ietilpst
vispārējā vasaras sezonas uzņēmumu aplikumā (317. p. 1.
piez.), nodokl.s samaksājams ne vēlāk par nākošā gada 15.
februāri. Finanču ministrim ir ties ba, ja apstākļi to prasa,
noteikt arī vēlākus samaksas termiņus.»

JPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
neveļas? 324. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tosi, kas ir pret 324. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Arī nav. 324. pants vien-
balsīgi pieņemts. — 449. pants. Vai Augstais nams
veļas, lai pantus nolasītu? (Sauciens pa kreisi:
«Lūdzam nolasīt!»)

Sekretārs J. Breikšs:
«Katram automobiļa, motocikla un citu mēchanisko satik-

smes vai transporta līdzekļu īpašniekam jāmaksā ikgadus no-
doklis, ceļu fondam par labu. Šo nodokli pēc zemāk pievestā
tarifa var samaksāt uz reizi par visu gadu, vai arī — izņemot
motociklus — pa pusgadiem: no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un
no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Gada Pusgada
nodokl s nodoklis

(no 1. janv.
līdz31.dcc.)

Ls Ls
1) No pasažieru automobiļiem un autobusiem

par katriem 100 kg. no to pašsvara lietoša-
nai gatavā stāvoklī (nepilnie 100 kilogrami
skaitāmi par pilniem) 10.— 6.—

2) No katra motocikla 25.—
3) No katra motocikla ar piekabināmo kurvi 35.—
4) no velosipēda ar pieliktu motoru (ja motora

jauda nepārsniedz 1 zirga spēku) 10.—
5) No preču automobiļiem, braukšanai gatavā

stāvokli:
ai ar pašsvaru līdz 1,0 tn 75.— 45.—
b! , , virs 1,0 „ līdz 1,5 tn L0.— 72 —
c) , , r,5 , 2,0 „ 150.- 90.—
d) „ , 2,0 „ „ 2,5 , 175.— 105.—
e) „ „ . 2,5 „ „ 3,0 „ 200— 120.—
f) . . » 3,0 . „ 4,0 „ 225,— 130.—
g) . . . 4,0 250— 150,-

6) No traktoriem, kurus lieto kā transporta lī
dzekļus 160.— 90—

7) No automobiļu un traktoru piekabināmiem vā-
ģiem:
a) ar pašsvaru līdz 1,0 tn 40.— 24 —
b) ar pašsvaru virs 1,0 tn līdz 1,5 tn 50.— 30—

c) ar pašsvaru virs 1,5 tn 60.— 36.—
Nodokli iekasē iestādes un personas, kas izdod braukša-

nas numurus, un iemaksā Satiksmes ministrijas ceļu fondā.
Braukšanas numurus izņemot, nodoklis nomaksājams vai

nu par visu gadu, vai tikai par pirmo pusgadu; nodoklis par
otro pusgadu _nomaksājams ne vēlāk kā līdz 10. jūlijam, pēc
kam augšminētas iestādes ,resp. personas to piedzen saskaņā
ar noteikumiem par nodokļu un neapsildāmu naudas summu
piedzīšanu (3. p. pielikums), līdz ar 1% soda naudas mēnesi.

Personas, kas iegūst braukšanas numurus satiksmes un
transporta līdzekļiem laikā no 1. jūlija Kdz 31. oktobrim, maksā
ceļu nodok'i pec pusgada tarifa, bet kas tos iegūst laikā no 1.
novembra Ldz 31. decembrim _ maksā vienu piektdaļu (Vs) no
gada tarifa.

Piezīme. Satiksmes un transporta līdzekļi ar pilu-
gumijas riepām maksā par 25% augstāku nodokli.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kun-
gi! _ Pilsētu pašvaldību stāvoklis ir ļoti grūts. Iz-
radās, ka visus šos gadus pienākumus un uzdevu-
mus pavairo, bet līdzekļus un ienākumus, sama-
zina. Viens otrs nodoklis, ko agrāk saņēma, paš-
valdības,_ tagad pārvēršas par valsts nodokli. Tas
pats sakāms par šo nodokli, kura vienu daļu agrāk
saņēma pašvaldības; (tagad lauvas daļu paņem
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ceļu fonds. Būtu pareizi, ja piemēram pilsētu ielu
labošanai piešķirtu kaut vienu_ daļu šī nodokļa.
Sils jautājums pārrunāts arī pagājuša pilsētu kon-
gresā, un tas vienbalsīgi atzinis, ka jāiesniedz
priekšlikums vienu daļu šī nodokļa atstāt pilsētu
pašvaldībām. Kongresa piedalījās visu frakciju
pārstāvji, tāpēc ceru, ka Saeima manu priekšli-
kumu pieņems.

Priekšlikums skan:
Pēc vārdiem «ceļu fondā» .ievietot ijaunu teikumu: «Satik-

smes ministrija 25% no pilsētās reģistrēto mēchanisko satik-
smes 1dzekļu nodokļu kopsummas izmaksā attiec gam pilsētu
pašvaldībām šoseju un ielu izbūves un uzturēšanas vajadzī-
bām.».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Aug-
stais nams! Bez šaubām, līdzekļi pilsētu pašval-
dībām ir vajadzīgi, bet ne šī ir ta vieta, kur_ pil-
sētu pašvaldībām meklēt līdzekļus, kas sagādāti
ar tik lielām grūtībām. Paris gadu atpakaļ mes
nodibinājām ceļu rfondu /un sagādājam Ikauļt cik
niecīgus līdzekļus šim fondam.. Tagad, pirms
mēs vēl esam ko padarījuši, jau liek priekša ceļu
fondu sadrupināt, izsmelt šī fonda līdzekļus un at-
dot tos pilsētu pašvaldībām. Aiz šī iemesla_ ie-

^
sniegtais priekšlikums

ir ne tik vien noraidāms,
bet ļoti stingri jāuzstājas pret to. Tagad, kad lau-
ki mirkst dubļos un cilvēki slīkst nost, liek priekša
atņemt līdzekļus ceļu fondam un nodot tos pilsētu
pašvaldībām. Es negribu noliegt, ka pilsētu paš-

I

valdībām līdzekļi vajadzīgi, bet jums taču ir arī
vēl citi fondi — kāpēc jūs par tiem_ nerunājat un
kāpēc neatņemat līdzekļus tiem. Jūs, kas tagad
iestājaties par pilsētu pašvaldībām, izsviedāt Jau-
kā 250.000 latu velosipēdu nodokļa; to jūs atceļat.
Kāpēc jūs, ja gribējāt līdzekļus ietaupīt, atceļat
velosipēdu nodokli? Tagad, kā jau teicu, jus gri-
bat atņemt līdzekļus ceļu fondam un nodot tos pil-
sētu pašvaldībām. Vai vairāk dibināti, nevarētu
runāt par lauku pašvaldībām, kas patlaban atrodas
sabrukuma priekšvakarā? Kāpēc jūs nenākat un
nerunājat par lauku pašvaldībām, bet aizvien nā-
kat un gribat visu dot tikai pilsētu pašvaldībām

»
uz lauku ceļu, es gribētu teikt, uz lauku tumsas
un dubļu rēķina? Neskatoties uz to, ka pilsētu sa-
vienības kongress, raugoties uz pilsētu pašvaldī-
bu interesēm, ir pieņēmis šādu atzinumu, no-

^
teikti jāizsakās pret tādām

tiek
smēm un

iegribam.
Vēl šodien zemnieku frakcijas apstaigāja lauku de-
legāti, kuri saka, ka lauku ceļi ir taisni neizbrau-
cami, jo šī ziema ir sevišķi nelabvēlīga. Tai pa-
šā laikā lauciniekus spiež pievest granti uz visiem
valsts pārziņā pārņemtiem ceļiem —? ziemā, kad
nav sniega. Sakait, kā tas izdarāms! Bez tam
jūs spiežat pievest šo granti par 30% no pievedu-
ma maksas. Mēs gribējām maksāt pilnu vērtību.
(P. Uipes starpsauciens.) Tas ir taisnība, likums
ir apspriešanā, bet jūsu frakcija bija pret to. Vē-
lāk mēs piekāpāmies uz 75%, bet arī tam jūs bi-
jāt pretim, un beidzot plenārā sēdē vairākums bi-
ja tikai par 33%. No laukiem ienāk sūdzības, ka
šādas vidus laiku klaušas zemniekiem nav pa spē-
kam. Tai laikā, kur jūs zemniekiem esat uzlikuši
šīs klaušas, jūs postāt ceļu fondu un gribat dot lī-
dzekļus pilsētu pašvaldībām. Tas nav iespējams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienī-
ba): Godātie deputātu kungi! Arī man jāizsakās
pret Lejiņa kunga priekšlikumu. Tiešām nebūtu
vēlams iztukšot ceļu fondu, lai sagādātu līdzekļus
pilsētu ielu uzlabošanai. Ceļu fonds ir nodibināts

ar nolūku daudz maz uzlabot mušu lauku ārkārtīgi
sliktos ceļus. Es domāju, ka mums vajadzētu pa-
domāt arī par to, kā šos līdzekļus vel jkaut kāda
veidā palielināt, lai patiešām pirmā kārta lauku
ceļus varētu savest kartība. Tapec man Mekas, ka
nav pat izdevīgi ņemt 25% no ceļu fonda un noj
dot tos pilsētu pašvaldībām, lai tas_ savestu kartība
ceļus savās administratīvās robežās. Var jau būt,
ka tādai pilsētai kā Rīgai, kur^ ir apgrozībā vai-
rāk kā 700 automobiļu — taksametru un daudz
privātu mašīnu, šie 25% arī ko dos minētam no-
lūkam, bet mazākās pilsētas, sevišķi mūsu maz-
pilsētas, kur ceļi ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, ne-
ieņems nekā. Ja viņām vajadzēs savest ceļus kār-
tībā ar saviem līdzekļiem, tad viņām_ līdzekļu ne-
būs. Arī no valsts viedokļa nebūtu veļams atņemt
ceļu fondam., šos 25%, kas dotu ienākumus vienīgi
Rīgai, bet pārējām pilsētām uzliktu tomēr pienāku-
mu savest savus ceļus lietojamā stāvoklī ar šopilsē-
tu pašulīdzekļiem. Tāpēc es domāju, ka Lejiņa
kunga priekšlikums, ja to arī pieņemtu, tiešām ne-
sasniegs mērķi, ko tas domājis sasniegt, proti —
uzlabot daļu satiksmes ceļu. Kā_ zināms, stāvoklis
tagad ir tāds: ja atsevišķas pilsētas nespēj savus
ceļus labot, tad šādus ceļus saved kārtībā Satik-
smes ministrija., būvējot šosejas un citādi labojot
ceļus ar fonda 'līdzekļiem. Tas_ it sevišķi attiecas
uz lielākiem ceļa gabaliem,. Tāpēc arī mums ne-
vajaga tukšot ceļu fondu. Grantskalna kungs šeit
teica, ka tad arī lauku pašvaldības nākšot ar sa-
vām prasībām. Tas ir gluži pareizi. Tāpēc mēs
nekādā ziņā nedrīkstam aizskart ceļu fondu — lai
paliek viens kopējs ienākums šim svarīgam mēr-
ķim, lai ceļu fonds varētu veikt šo lielo svarīgo
darbu. Tam jāpaliek neaizskaramam un jāpaliek
tam vienam speciālam mērķim, kam tas dibināts,
protd — ceļu labošanai kā uz laukiem, tā arī pil-
sētās, kas ir tik ļoti nepieciešams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Man jāatgādina, ka šis jautājums
nebūt nav tik vienkāršs, kā Grantskailna kungs to
šeit mēģināja attēlot. Lietas būtība ir tāda, ka
autobusu nodokli agrāk visu saņēma pilsētas, un
tikai pāris gadu atpakaļ šī nodokļa vienu daļu tām
atņēma un nodeva ceļu fondam, pie kam nekas
cits vietā netika dots. Nodokli ,pilsētām atņēma,
nekāda cita ienākuma avota vietā nedeva, tāpēc
arī pilsētu ienākumos ir radies robs.

Ja nu te grib salīdzināt tagadējo pilsētu stāvo-
kli satiksmes ceļu uzturēšanas ziņā ar iepriekšējo
stāvokli, kāds bija pāris gadu atpakaļ, kad šis no-
doklis vēl bija pilsētas rīcībā, tad jāsaka, ka tagad
stāvoklis ir sliktāks. Agrāk arī vispārējā budžetā
tika paredzētas summas ceļu labošanai un tiltu uz-
turēšanai pilsētu administratīvās robežās. Cik at-
minos, tad summas, kas agrāk tika paredzētas ceļu
labošanai un tiltu uzturēšanai pilsētu administra-
tīvās robežās, bija daudz lielākas nekā tagad. Tā
tad minētām vajadzībām tagad ir samazināti līdze-
kļi jau vispārējā budžetā un bez tam vēl tiek at-
ņemts tas ienākumu avots, kas agrāk pludināja
pilsētas kasē nodokli no satiksmes līdzekļiem. Man
liekas, ka tāds stāvoklis nav pareizs.

Varētu uztraukties, ja prasītu atdot pilsētām
atpakaļ visu to nodokli, kas agrāk paņemts; bet to
neviens neprasa — tagad tikai nāk un kristīgi liek
priekšā atdot pilsētām atpakaļ 25% šī nodokļa, kas
pilsētām pienākas. Lietas būtība, kungi, ir tāda,
ka satiksmes līdzekļu centri taču ir pilsētas; tās ir
galvenie satiksmes punkti un galējie mērķi. Tā kā
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pilsētu ielas no satiksmes līdzekļiem nolietojas vis-
ātrāk, tad būtu tiešs pienākums dot ne tikai 25%,
bet, saskaņā ar_ pilsētu savienības kongresa lēmu-
mu, atdot pilsētām atpakaļ visu šo nodokli. Lauku
ceļus ar automobiļiem taču nobrauc samērā mazāk
nekā pilsētu ielas; tāpēc priekšlikums, ko iesniedza
kollega_ Lejiņš, ir pilnīgi dibināts, un prasība par
25% butu pieņemama. Es domāju, ka Augstais
nams nenodarīs pilsētām pārestību, jo šis nodoklis
taču kādreiz visā visumā piederēja pilsētām. Ja ta-
gad nebūtu iespējams atdot to atpakaļ pilnos apmē-
ros, tad vismaz 25% gan būtu jādod atpakaļ pilsētu
pašvaldībām. Tas ir kristīgs priekšlikums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
stais nams! Man šķiet, šeit nebūs domstarpību par
to, ka valstī vispirms vajadzīgi labi ceļi. Diemžēl,
mums ceļu nav; tos šinī laikā drīzāk varētu nosaukt
par dubļu jūrām nekā par ceļiem. Ir skaidrs, ka
uzturēt ceļus daudzmaz ciešamā stāvoklī, kur mums
tik plaši ir attīstījusies autobusu un automobiļu ku-
stība, līdz šim nav bijis iespējams. Tāpēc pagājušā
Saeima pieņēma likumu par ceļiem, kur paredzēts,
ka turpmāk ceļus labos citādā kārtībā, ka valsts
pārņems lielu daļu ceļu savā pārziņā. Arī šinī ga-
dā valstij atkal jāuzņemas labot 2500 kilometru ce-
ļu un vēlāk katru gadu ne mazāk par 500 kilometru,
bet te jāuzsver viens: diemžēl, Saeima ir gan pie-
ņēmusi likumus, bet tos neviens nepilda. Tagad
mēs redzam, ka nevienu gadu budžetā nepieņem tik
lielas summas, kādas nepieciešamas, lai šos liku-
mus varētu izpildīt un ceļus salabot tādā kārtībā,
kāda paredzēta likumā, un lai tos ceļus, ko likums
paredz valsts uzturēšanā, valsts arī patiesībā uz-
turētu. Tā mēs tagad panākam nevis ceļu uzlabo-
šanu, bet gan pasliktināšanu. Sevišķi tas sakāms
par valsts uzturamiem ceļiem daudzās vietās, jo
šoseju un zemes ceļu departamentam vajadzīgie
līdzekļi šo ceļu kārtībā uzturēšanai netiek doti un
ceļus nevar savest kārtībā. Līdz šim līdzekļus de-
va ceļu fonds, kur ienāca dažādi ienākumi, un tas
bija diezgan drošs. Ja tagad vienu daļu ceļu fonda
grib strīpot un atdot to pilsētām, tad ir skaidrs, ka
mūsu ceļi kļūs vēl sliktāki nekā bija līdz šim. Es
ēsmu dziļi pārliecināts, ka tas pilsētām nenāks par
labu, jo pilsētās dzīvība var attīstīties tikai tad, ja
dzīvība ir arī uz laukiem. Pilsētas iedzīvotājus
vislielākā mērā interesē, lai uz laukiem būtu labi ce-
li. Pašreiz jau mēs redzam mūsu pārtikas tirgos,
ka pārtikas produkti sastopami arvienu mazāk, jo
neko nevar pievest, un tāpēc arī cenas kāpj. Kā-
pēc? Tāpēc, ka laucinieks nevar ievest savus pro-
duktus, tāpēc ka viņam nav vērts par mazākām
summām mocīties cauri tām dubļu jūrām, kādas ir
uz sliktiem ceļiem. Tāpēc pilsētas iedzīvotāju un
sevišķi nabadzīgāko iedzīvotāju interesēs ir, lai
mūsu ceļi būtu labā stāvoklī. Ja mēs pieņemtu Le-
jiņa kunga priekšlikumu, tad ir skaidrs, ka stāvoklis
pilsētās kļūtu vēl ļaunāks.

Līdz šim par velosipēdiem bija jāmaksā 5 lati
liels nodoklis. Ar šo likumu šis nodoklis tiek at-
laists. Jāatzīst, ka šis nodoklis bija ļoti netaisns,
jo velosipēdus nelietoja bagāti cilvēki, bet gan tie,
kuriem vajadzīga zināma kustība. Mēs varam pie-
krist šai maiņai — velosipēdu nodokļa atlaišanai,
bet nevaram piekrist tam, ka no ceļu fonda grib
ņemt laukā zināmas summas par labu pilsētām. Sa-
skaņā ar mūsu zemesceļu likumu valstij tagad ir
tiesība uzturēt kārtībā ceļus un pat tiltus pilsētas

robežās. Daudz mazākas pilsētas pašas nespēj šos
uzdevumus veikt, tāpēc valstij jānāk palīgā ceļu
labošanā. To valsts ir darījusi un ir labojusi ari
dažus mazākus tiltus. Ja šo pārlabojumu tagad pie-
ņemtu, tad mēs samazinātu mūsu ceļu fondu, bet
mazākās pilsētas reizē ar to nonāktu sliktākā stā-
voklī. Protams, šis priekšlikums nāktu par labu lie-
lākām pilsētām, bet mazākās nonāktu vēl sliktākā
stāvoklī nekā ir tagad. Ievērojot visu to, mēs bal-
sosim pret sociāldemokrātu priekšlikumu, jo tas nav
dzīvei piemērots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Augstais nams! Diezgan savāds izklau-
sās sociāldemokrātu priekšlikums atdot 1U, t. i. 25%
ceļu fonda pilsētu pašvaldību vajadzībām. Savādi
tas izklausās tāpēc, ka reizē ar to zināmā mērā tiek
noliegtas lauku vajadzības. Ja paskatāmies, kas
tad visvairāk lieto ceļus un kādās vietās tie visvai-
rāk tiek būvēti, tad jāsaka, ka pilsētu tuvumā ceļi
visvairāk tiek nolietoti un visvairāk un vislabāk tiek
būvēti. Tāpēc pilnīgi nevietā ir priekšlikums ceļu
fonda līdzekļus vēl samazināt, atņemot rU.

Savā laikā, kad bija izdots ceļu likums un vaja-
dzēja rast līdzekļus ceļu labošanai, sociāldemokrā-
ti sacēla vētru pret līdzekļu ņemšanu no Kultūras
fonda. Viņi sacīja: ja ņemsit ceļu labošanai Kultū-
ras fonda līdzekļus, tad mūsu kultūra iznīks. Ir
pagājuši vairāki gadi, bet mūsu kultūra nav iznīku-
si, un arī ceļi ir pa daļai salaboti. Tagad atkal sa-
ka, ja ņemšot/4 ceļu fonda līdzekļu un nodošot paš-
valdībām, tad pilsētu pašvaldības varēšot veikt sa-
vus uzdevumus, citādi tām būšot nodarīta liela pā-
restība. Šis motīvs nekā nepierāda. Pilsētu paš-
valdības no tā necietīs.

Runājot vispārīgi par ceļiem, jāaizrāda, ka ta-
gad parasti notiek tā, ka par grants vešanu zem-
niekiem maksā tikai r/3 pienācīgās maksas. Zem-
nieki gandrīz vienbalsīgi saka: ja jūs gribat, lai mēs
vedam granti ceļu labošanai, tad maksājiet pilnu
summu; ja jūs mums nemaksāsit pilnu cenu, tad
vedīsim labāk par brīvu. — Ja maksā, tad lai maksā
pilnu cenu; ja nemaksā, tad lai nemaksā nekā! Šīs
zemnieku balsis pelna ievērību. Mūsu frakcijas vie-
doklis ir tāds, ka visi ienākumi,kas paredzēti no sa-
tiksmes līdzekļiem, ieskaitāmi pilnā mērā ceļu fon-
dā un nekādā ziņā nav nododami pilsētu pašvaldību
rīcībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Ceļu fonda aiz-
stāvji te saka, ka mūsu priekšlikums samazinot ce-
ļu fondu. Kungi, ar ceļu fondu vien, lai tas būtu cik
liels būdams, ar visām tagadējām iemaksām, jūs
ceļus tik un tā nesalabosit. Te jāņem palīgā valsts
budžets, jāparedz tur attiecīgas summas ceļu labo-
šanai. Jāaizrāda, ka te nav runa par ceļu fonda
samazināšanu, bet gan par to, ka kādreiz pašvaldī-
bām pienākošos nodokļus paņem valsts, atstājot
pašvaldības bezizejas stāvoklī. Ja tagad, atņemot
pašvaldībām minētos nodokļus, neko nedod vietā,
tad jūs nostādāt tās neciešamā stāvoklī. Lauku paš-
valdības jūs jau esat noveduši iziršanas stāvoklī.
Tas pats jāsaka par pilsētu pašvaldībām. Arī tās
nevar segt savus izdevumus. Kungi, vai jūs gribat
panākt, lai ielas, ceļus u. t. t. pilsēta labo uz savu
iedzīvotāju rēķina? Ienākumus no satiksmes lī-
dzekļiem jūs nododat valstij, ievedot tos valsts bu-
džeta resp. ceļu fondā, jo tas jau tas pats vien ir.
Daļu no satiksmes līdzekļu nodokļa vajadzētu no-
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dot pilsētu pašvaldībām pilsētu ceļu un ielu labosa

nai. Kungi, vai jūs gribat, lai pilsētu ielas labotu

nilsētas nabadzīgie iedzīvotāji ar saviem dzīvokļu

un cSem nodokļiem, bet ielu nolietotā» savus no-
aSkļus iemaksātu valsts kasē resp ceļu fonda? Tas

ir nepareizs ceļš, pa kuru Jūs ejat un postāt Latvi
ias pilsētu pašvaldību saimniecisko stāvokli. Aiz st

emesla mēs iesniedzam priekšlikumu ja ne visu,
taTvismīz daļu no satiksmes līdzekļu nodokļa at-

stāt pilsētu pašvaldībām, jo ari viņam jālabo savas
ielaS

priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam. . , , „

E. Grantskalns (zemnieku savienība) Uu>s
kungs nupat žēlojās par to lielo netaisnību, kas no-
darīta pilsētu iedzīvotājiem, nedodo vmtempie-
prasīto \no automobiļu un citu satiksmes līdzekļu
nodokļa. Man drusku jākorrigē Ulpes kungsun jā-

saka ka ceļu likuma grozījumos, kurus mes pie-
ņēmām pirms pāris gadiem, ir viens pants,_kas no-
saka, ka no ceļu fonda līdzekļiem un vispār no lī-
dzekļiem, kas domāti ceļu labošanai, var labot ce-
ļus ūn tiltus arī pilsētu administratīvās robežas.

Jūs jautāsit, vai to dara, un es gribu Jums atbildēt,

jā, to dara; tas ir darīts ļoti daudz pilsētas Ta tad
līdzekļus, kas nonāk ceļu fondā un tiek doti ari bu-
džeta kārtībā ceļu labošanai, izlieto ne tikai lau-
kiem, bet arī pilsētām. Ja jūs gribat vel ko vairāk,
tad jūs gribat sev privilleģijas, ne taisnību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds finanču kommisijas referentam Anņusam. _

Referents J. Annuss: Arī finanču kommisijā
bija iesniegts šāds priekšlikums. Finanču kommisi-
jā to izdebatēja ļoti sīki, tomēr beidzot pieņēma to
tekstu, kas likts priekšā Augstajam namam. Arī
kommisijā uzpeldēja visi tie motīvi, kas uzpeldēja
šeit Izrādās, ka pilsētu pašvaldības saņem daudz
vairāk nekā viņas iegūtu, ja viņam dotu 25% vai
pat 50%, jo lietas faktiskais stāvoklis ir tāds ka au-

tomobiļi, autobusi, preču automobili un motocikleti
visi kopā dod 420.000 latu; izslēgti ir tikai velosi-
pēdi kas līdz šim deva 45.000 latu. Šoseju un ze-
mes'ceļu departaments aizrādīja, ka pilsētu, sevišķi
mazo pilsētu robežās ceļi ir laboti un tilti buveti par
125000 latu. Tā tad sevišķi mazo pilsētu pašvaldī-
bas ir saņēmušas daudz vairāk nekā dod šis nodo-
klis Finanču kommisijā pieņēma jums priekša liic-
to redakciju, un es finanču kommisijas vārda esmu
spiests to uzturēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai otrs referents
vēlas vārdu? Pašvaldības kommisijas referents
atsakās no vārda. — Deputāts P. Lejiņš iesniedzis
priekšlikumu:

449 pantā pēc nodokļu likmēm un pirmā teikuma gala
vārdiem," «ceļu fondā» ievietot jaunu teikumu: «Satiksmes mi-
nistrija 25% no pilsētās reģistrēto mēchamsko satiksmes lī-
dzekļu nodokļu kopsummas izmaksā attiec gam p. setu pašval-
dībām šoseju un ielu izbūves un uzturēšanas vaiadzbm »--»

Finanču kommisijas referents izsacījās pret so
priekšlikumus pašvaldības kommisijas referents ne-
deva atsauksmi par to. Lieku deputāta Lejiņa
priekšlikumu pie 449. panta uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depu-
tāta Lejiņa priekšlikumu nodota 31 balss pret _
39 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana
nāk 449. pants kommisijas redakcija. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir pret 449. panta pieņemšanu kommi-
sijas redakcijā. Tādu. nav. Kas atturas? _ Nav.
449. pants kommisijas redakcija vienbalsīgi pie-
ņemts. — 450. pants.

H

Sekretārs J. Breikšs:
No nodokļa atsvabināti automobili un citi meciiani.sk.

satiksmes un transporta līdzekli, kuri pieder:

i ^Su
* uKS. pašvaldībām, ja tās tos lieto savām

vaiadz bam; L_ ..
3) ārvalsts diplomātiskiem pārstāvjiem;
4) Sarkanā krusta un uguns dzesēju iestādēm;
5) ārvalsts karjeras konsulāriem Pārstāvjiem ja Ar>e

^
u

ministrija panākusi vienošanos ar attiecīgu valsti uz
reciprocjtāļes pamata.

Piezīme tāpat no nodok a atsvabināti motocikli, kurus

lieto policijas ārējā dienesta darbiniek, robežsargi
un aizsargi, dienesta pienākumus izpildot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam. , , , N *> -,,at,K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! 450. panta piezīmē paredzētas da-
žas valsts darbinieku grupas un ari aizsargi Kas
tiek atsvabināti no nodokļa. Bet šinī uzskaitījuma
ir izlaista viena valsts darbinieku grupa, proti -

mežu resora darbinieki, kas ari savu dienesta pie-

nākumu izpildīšanai, ir spiesti ļoti plašos apmēros
lietot šos satiksmes līdzekļus; tāpēc es domāju, ka

būtu pareizi, ja mēs šo piezīmi papildinātu ar vār-

diem «vietējiem mežu resora darbiniekiem».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.

Vārds finanču kommisijas referentam Annusam.
Referents J. Annuss: Šāds priekšlikums fi-

nanču kommisijā nav pārrunāts, bet, spnezot_ pec
finanču kommisijā izteiktām domām, tas_ tomēr Du-
tu pieņemams. Ja mēs esam atsvabinājusi no no-
dokļa policijas ārējā dienesta darbiniekus, tad buoi
gluži dabīgi, ja atsvabinātu arī mežu resora darbi-
niekus, kas tāpat izpilda dienesta pienākumus. Finan-
ču kommisijas vārdā es nevaru dotatsauksmi par
šo priekšlikumu, bet citādi es to tomēr atbalstu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai otrs referents

vēlas vārdu? Nevēlas. - Deputāts K. Kiršteins ie-
sniedzis priekšlikumu:

«450. panta piezīmē pēc vārda «robežsargi» ielikt vārdus:
«vietējie mežu resora darbinieki».»

Referenti atsauksmi nevar dot, jo šis priekšli-
kums kommisijā neesot apspriests. Lieku deputā-
ta.Kiršteina priekšlikumu uz. balsošanu. Ludzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu Par deputā-
ta Kiršteina priekšlikumu nodotas tikai 5 balsis.
Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums atkrīt. —

Nobalsošanā nāk 450. pants kommisijas redak-
cijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties
tos kas ir par 450. panta pieņemšanu kommisijas
redakcijā Par 450. panta pieņemšanu kommisijas
redakcijā nodotas 38 balsis, pret tā pieņemšanu nav
nodota neviena balss, atturējušies 24. 450. pants
kommisijas redakcijā pieņemts. — Tagad atgrie-
žamies pie pirmā likumprojekta. Pielikums. Ludzu
nolasīt pielikuma 1. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Visus valsts nodokļus un kopīgi ar valsts nodokļiem _uz-

liktos pašvaldību nodokļus, kā arī valtij neaptrdami pienācī-
gas naudas summas piedzen: 1) policija savas priekšniecības

uzraudzībā vai 2) finanču ministra iecelti sevišķi nodokļu pie-
dzinēji, kuri atrodas R'gā pie nodokļu departamenta, bet citos
lielākos centros pie attiec.giem nodokļu inspektoriem.

Piezīme Pie vaktij neapstrīdami pienācīgam naudas sum-
mām skaitāmi arī visi satiksmes ministra apstipri-
nātām pasta, telegrāfa, telefona un radio, taksem
pamatoti prasījumi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas. Nobalsošanā nāk pielikuma 1. pants. Lu-
dzu paceltie? tos, kas ir pret šī panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pielikuma 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 7. pants.
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Sekretārs J. Breikšs:
«7.
Tadapati atlīdzība pienākas po'ici'as ierēduiem un nodok-

ļu piedzinējiem par 1. pantā minēto valstij neapstrīdami pienā-
cīgo naudas summu piedzīšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Lieku 7. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — Atgriežamies pie I nodaļas ievada teksta.
Referents J. Annuss iesniedzis pārlabojumu. Viņš
liek priekšā

ievada tekstā pēc skaitļa «324» ievietot skaitļus «449» un
«450».

Lieku šo ievada tekstu pārlabotā veidā uz .bal-
sošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodaļas
ievada teksta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. I nodaļas ievada teksts
pārlabotā veidā pieņemts. — II nodaļa. Ievada
teksts.

?
Sekretārs J. Breikšs:
«To pašu nolikumu papildināt ar sekojošiem jauniem

pantiem:»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret II

nodaļas ievada tekstu nav? Tas pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt 3. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Maksātājiem ārvalstu pilsoņiem, kuri atstāj Latvijas

territoriju likvidējot savus īpašumus vai ienākuma avotus, ja
tie nenodod nodokļu departamenta irīc'bā pietiekošas drošības,
kuras garantē viņiem uzlikto un sakarā ar viņu darbību un
uzturēšanos Latvijā uzliekamo nodokļu samaksu nodokļu noli-
kumā paredzētos termiņos, nodokļu uzlikšana un samaksa jā-
izdara pirms aizceļošanas.

Šinīs gadījumos nodokļu iestādes aplikšanai vajadzīgās
ziņas un deklarācijas var pieprasīt iesniegt neatkarīgi no no-
dokļu nolikumā paredzētiem šādu ziņu iesniegšanas termiņiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. pan-
ta neviens nevēlas? 3. pants nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 1201 . pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ja tekošā trīsgadīgā nodokļa aprēķināšanas laikmeta

pirmajos divos nodokļa gados nekustamā mantā vai viņas iz-
mantošanā notikušas pārgrozības, kuras samazinājušas šīs man-
tas gada brutto ienākumus vai grozījušas viņas atsevišķo ob-
jektu izmantošanas veidu un reizē ar to varbūtējais no pārgro-
zījušās ienesīguma vērtības aprēķinātais nodoklis ir zemāks vis-
maz par 1ja, salīdzinot ar uzlikto nodokli par tekošo nodokļa ga-
du, tad nodokļa maksātājam, iesniedzot attiecīgu lūgumu un 121.
pantā paredzēto paziņojumu, ir tiesība ne vēlāk kā 1 dz minētā
nodokļa gada 1. februārim prasīt nodokļa pārrēķināšanu, pec
112. panta noteikumiem, par šo nodokļa gadu samērā ar ie-
nākumiem iepriekšējā gadā, kad notikušas pārgrozības neku-
stamā mantā. Šis noteikums neattiecas uz tiem nekustamas
mantas objektiem, - kuru ienākumi resp. ienesīguma vērtība no-
teikta 113., Ū4. vai 116. pantā norādītā kartībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 120.pan-
ta neviens nevēlas? 120. pants nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 120. panta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 120. pants
vienbalsīgi pieņemts. Otra likumprojekta — agrā-
kā 19. dienas kārtības punkta — II nodalījuma ie-
vada teksts tiek strīpots. Vai referents tam pie-
vienojas? Pievienojas. Tas ir strīpots. — Lūdzu
nolasīt 449. pantu.

Sekretārs J. Breikšs: -
«Automobiļiem un motocikliem, kas iebraukuši no ārze-

mēm, maksājams šāds nodoklis ceļu fondam par labu:
1) no automobiļiem 1 lats par katru Latvija pavadītu

pilnu vai nepilnu dienu, bet ne mazāk par 3 latiem;
2) no motocikliem 0,5 lata par dienu, bet ne mazāk par

1,5 latiem. A
Šonodokli iekasē muitas iestādes vai punkti, caur kuriem

šie satiksmes līdzekli izbrauc no Latvijas, un iemaksā ceļu
fondā.

Ministru kabinetam ir tiesība uz reciprocitates pamata at-
tiecīgo ārvalstu satiksmes līdzekļus atsvabināt no šī nodokļa.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk 449. pants. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret 449. panta pieņemšanu. Tā-
du nav. Kas atturas? Nav. 449. pants vienbal-
sīgi pieņemts. — Pie III nodaļas (agrākā 16. dienas
kārtības punkta likumprojektā) vārds finanču kom-
misijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Tā kā trešā nodalījuma
saturs ietilpst jau tikko pieņemtā 449. pantā, tad es
lūdzu to strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents J. Annuss
liek priekšā

III nodaļu strīpot.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,

kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
III nodaļa strīpota. — Lūdzu nolasīt IV nodaļu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tā paša nolikuma 425, p. fabulas 5. punktā paredzēto

nodokli par ķieģeļiem un dakstiņiem pašvaldībai par labu Ls 0,05
vietā noteikt uz Ls 0,01 par 100 gab.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Kad ir runa par pilsētu pašvaldībām, tad mēs jau ne
vienu vien reizi esam dzirdējuši labā spārnā, sevišķi
zemnieku savienībā, no Grantskalna kunga lielus
iebildumus pret šīm pašvaldībām vispār un reizē ar
to aizrādījumus, ka tikai viņi aizstāvot lauku paš-
valdības, bet kad ir runa par lauku pašvaldībām,
tad nav, kas tās aizstāv. Ne vienu reizi vien no
Grantskalna kunga mutes ir dzirdēti vārdi, ka paš-
valdību darbs ir otrā Sibirija. (Starpsaucieni.) No
vienas puses jūs pašvaldības aizstāvat, vismaz vār-
dos gribat tās aizstāvēt, bet no otras puses jūs tās
graujat visus 11 Latvijas pastāvēšanas gadus un,
bez šaubām, turpināsit to vēl tālāk. Uz laukiem
jūs izliekaties par pašvaldību aizstāvjiem, bet vārda
tiešā nozīmē viss labais spārns, koalīcija un Saei-
mas pilsoniskais vairākums Saeimā un valdībā vi-
sus šos ilgos gadus nodarbojas tikai ar pašvaldību
graušanu i tiesiskā, i saimnieciskā ziņā. Tas bija
redzams apspriežot pilsētu pašvaldības likumu, tas
ir redzams pie katra jautājuma, kas runā par paš-
valdību nodokļiem vai tiesībām.

Šī likuma IV daļa, runā par ļoti sīku nodokli —
par ķieģeļu un dakstiņu nodokļa pamazināšanu paš-
valdībām par labu no Ls 0,05 uz Ls 0,01 par 100
ķieģeļiem. Tas nav pašvaldībām svarīgs nodoklis,
bet vēl mazāk svarīgs būvētājiem. Kādu 4 santī-
mu dēļ viņi taču neatsacīsies no būvēšanas. Ar šā-
diem līdzekļiem būvniecību nevar veicināt un no-
vērst dzīvokļu krizi, bet to var gan panākt ar kre-
dīta iespēju, lētāka kredita pavairošanu. Šis 1 san-
tīms pašvaldībām par labu ir izsmiekls. Lai ieka-
sētu 1 santīmu par katriem 100 ķieģeļiem, ir vaja-
dzīgs lielāks darbs nekā viss tas nodoklis ir vērts.
Lieta nav tāda, ka pašvaldības bez šī 1 santima ne-
varētu iztikt. Es tikai aizrādu uz to principiālo
«graušanu», kas turpinās jau 11 gadus, un tas prin-
cips ir arī šinī IV nodaļā. Rimbenieka kungs aizrā-
dīja, ka tas esot slikts princips, ka es esot iesnie-
dzis priekšlikumu, lai no automobiļu un autobusu
nodokļa paredzētu kaut ko arī pašvaldībām. Fs
brīnos, ka tā runā demokrātiskā centra cilvēks.
Rimbenieka kungs pats ir bijis pilsētas galva. Sa-
pulcēs Ventspilī viņš ir runājis par labu pašvaldī-
bām, bet te viņš runā citādi; te viņš saka, ka esot
slikts princips, ja kaut ko grib atstāt pašvaldībām.
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Ja jūs gribat graut pašvaldības, tad nevajaga slēp-
ties aiz dažādām frāzēm. Iesniedzu priekšlikumu
— šo IV nodalu strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam. _

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Te Le-
jiņa kungs stipri izrunājās, ka 11 gadus graujot un
graujot, lai gan nekas nav sagrauts. Man liekas, ka
Lejiņa kungs grib saskatīt pretrunas tur, kur to
nemaz nav, bet tai pašā laika neredz pretrunas, sa-
vās rindāsi un pie sevis. Ne vienu dienu vien, bet
gandrīz ik pāris dienas lasām jūsu prese par dzī-
vokļu krizi, par labu dzīvokļu trūkumu u. t. t. Jus
ejat pat vēl tālāk un ceļat blokmājas, un_ dibināt
kooperatīvus, bet tai paša laika gribat sadārdzināt
ķieģeļus, no kuriem taisa dzīvokļus un blokmājas.
Tas taču atsauksies uz jūsu dzīvokļiem, uz jūsu
blokmājām. Tā tad ar vienu roku jus dzīvokļu krizi
gribat mazināt, bet ar otru liekat lielakus_ nodokļus
virsū, lai blokmājas nevarētu uztaisīt. Ta tad jūsu
vārdos un darbos ir lielas pretrunas.

Jūs sacījāt, ka pretrunas esot labajā spārna.
Nē, kungi, te stāvoklis ir skaidrs, betmums jārē-
ķinās tagadējos apstākļos ar to, ko mes varam un
ko nevaram, lai arī diezin ka to gribētu
darīt un kaut arī ta butu diezin _ cik laba
lieta, kā piemēram' līdzekļu sagādāšana pil-
sētu pašvaldībām,. Bet mēs taču nevaram
sadārdzināt līdzekļus māju būvēm, nevaram
ķieģeļiem uzlikt 5 santimus par simtu. Laikam gan
mums būs jāapmierinās ar vienu santīmu par simtu.
Jūs sakāt, ka tas neatmaksājas. Kungi, neaizmir-
stiet, ka valstij atmaksājas šādu summu iekasēt,
un viņa to arī iekasē. Kāpēc tad pilsētas pašvaldī-
bām neatmaksāsies iekasēt to vienu santīmu no
simta? Lejiņa kunga motīvs neiztur nekādas kriti-
kas, un tāpēc jums nav iemesla ņemt vairāk kā
santīmu par simtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-

I

rāk nevēlas? Debates par IV nodaļu izbeigtas.
Vārds finanču kommisijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Šo jautājumu pārrunāja
arī finanču kommisijā, bet ar balsu vairākumu no-
raidīja — galvenā kārtā jau Grantskalna kunga mi-
nēto motīvu dēļ. 425. pants runā par materiāliem
ko pārvadā vai pludina pa iekšējiem ūdeņiem. Šis
pants attiecas gandrīz vai vienīgi uz Rīgu. Rīga
ir dzīvokļu krize, un pilsētas' pašvaldības uzde-
vums ir gādāt par dzīvokļu krizes novēršanu, lai
iedzīvotājiem būtu veselīgi dzīvokļi, un viņa parto
arī gādā; bet Rīgas pilsētu, kas ir viena no lielākām
būvētājām, Interesē, lai būvmateriāls būtu lēts.
Visu to ievērojot, finanču kommisijā izšķīrās, ka
arī pašvaldībām par labu būta jādod 1 santīms par
100 gabalieimkā tas ir valstij par labu. Kommisijas
vairākuma vārdā man jāizsakās pret Lejiņa kunga
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
kommisijas referentam Rimbeniekam.

Referents E. Rimbenieks: Arī es izteicos pret
Lejiņa kunga priekšlikumu, pa daļai aiz jau pieve-
stiem motīviem. Šis 1 santīms par 100 ķieģeļiem
nav domāts kā izsmiekls pašvaldībām, kā tei^a
Lejiņa kungs, bet vienkārši kā reģistrācijas nodo-
ms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Lsjiņš
iesniedzis priekšlikumu —

IV nodalu strīpot.
Referētu! izsakās pret to. Lieku deputāta Leji-

ņa priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
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tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Lejiņa priekšlikumu

^
no-

dotas 25 balsis, pret to nodots 40 balsu, atturējies
1. Priekšlikums noraidīts. —< Nobalsošana nak IV
nodaļa kommisijas redakcijā. _ Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. IV nodaļa kommisiju redakcija vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ar šo atcelts papildinājums nodokļu nolikuma I pieliku-

mā (lik. kr. 1929. g. 12).»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk no-

slēguma teksts. Lūdzu pacelties_ tos, kas ir pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas?' Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk abi apvienotie likumi
visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,kas
ir pret to pieņemšanu. Tādu nav. . Kas atturas?
Nav. Abi apvienotie likumi pārlabota veida visuma
vienbalsīgi pieņemti. — Redakcijas kommisijas
ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījums likumā par Tautu savienības
darba starptautiskās organizācijas
vispārējās konferences II sesija p ie-
ņemto konvencijas projektu par bez-
darba atlīdzību kuģa bojā iešanas ga-
dījumā. Referenti J. Višņa un F. Cielēns. Vārds
sociālās likumdošanas kommisijas referentam Viš-
ņam.

Referents J. Višņa: 1925. gada I Saeimas VIII
sesijas 23. sēdē ir pieņemta konvencija par atlī-
dzības izmaksu tiem jūrniekiem, kuri paliek bez
darba pēc kuģa avārijas. Šinī konvencijā ir ievie-
susies viena neskaidrība, kas ir izsaukusi jraraku
sarakstīšanos starp Tautas labklājības ministriju un
Tautu savienības darba biroju, un proti aiz sekojo-
šiem iemesliem.

Pieņemtās konvencijas ratifikācijas formulā par
šīs konvencijas spēkā stāšanos, teikts, ka Latvija šī
konvencija stājas spēkā pēc tam, kad šokonvenciju
ir ratificējušas, tās valstis, kurāmir vislielākā jūras
tirdzniecības nozīme. Bet izrādās, ka mušu rati-
fikācijas formulā nav minētas tās valstis, kurām
būtu vislielākā tirdzniecības nozīme, un pie tam
arī starptautiski nav tāda jēdziena, kuras tad nu
būtu tās valstis, kurām ir vislielākā jūras tirdzniecī-
bas nozīme. Tāpēc arī Tautu savienības darba bi-
roja sekretariāts ir pieprasījis Latvijas valdībai, lai
tā pateiktu, kādas valstis viņa uzskata par tādām,
kurām ir vislielākā iūras tirdzniecības nozīme, un
līdz ar to paziņo arī to valstu sarakstu, kuras šo
konvenciju, ir jau ratificējušas. Tās ir sekojošās: Vā-
cija, Lielbritānija, Dānija, Austrālija,Argentīna, Fran-
cija, Holande, Itālija, Spānija, Somija, Igaunija, Poli-
ja un Lietuva. Konvencijas ratifikācijas formulā
nav pateikts, kuras tad nu ir tās valstis, kurām ir
vislielākā jūras tirdzniecības nozīme. Sociālās li-
kumdošanas kommisijā, apspriežot šo jautājumu,
atzina, ka skaidrības labā vajadzīgs grozījums pie-
ņemtā 1925. gada konvencijā, kas radītu zināmu
skaidrību un dotu iespēju šai konvencijai stāties
spēkā arī Latvijā. Apskatot to valstu sarakstu, ku-
ras šo konvenciju pieņēmušas, nevarētu vairs būt
šaubu, ka viņas nebūtu tās, kurām ir vislielākā
jūras tirdzniecības nozīme. Tāpēc arī sociālās li-
kumdošanas kommisijā attiecīgo ratifikācijas for-
mulas 3. pantu nolēma grozīt šādi: «Konvencija La-
tvijā stājas spēkā konvencijas attiecīgos pantos pa-
redzētā laikā un kārtībā,» t. i., kad būs pieteikta '
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Tautu savienības ģenerālsekretāram un būs izdarīta
attiecīgo ratifikācijas dokumentu apmaiņa.

Kommisijā atzina šo mazo grozījumu par stei-
dzamu, lai iespējami ātrāk varētu novērst šo ie-
ilgušo neskaidrību; tāpēc arī kommisijas vārdā es
lieku priekšā pieņemt steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kom-
misijas referentam Cielēnam._

Referents F. Cielēns: Ārlietu kommisijā ap-
sprieda šo grozījumu konvencijā un arī no savas pu-
ses pievienojas šī papildinājuma pieņemšanai stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek pric-
šā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lū-

dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
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.
— Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pārgrozījums likumā par Tautu savienības darba starp-

tautiskās organizācijas vispārējās konferences II sesijā pie-
ņemto konvencijas projektu par «bezdarba atlīdzību kuģa bojā
iešanas gadījumā..»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tek-
stu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs.
«Likumā par Tautu savienības darba starptautiskās orga-

nizācijas vispārējās konferences II sesijā pieņemto konvencijas
projektu par «bezdarba atlīdzību kuža bojā iešanas gad juma»
(lik. kr. 1925. g. 119) 3. pantu_ izteikt_ šādi:

3. Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas attiecīgos
pantos paredzētā kārtībā un laikā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Likuma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret likuma teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas .atturas? Nav. Likuma teksts vien-
balsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visu-
mā. Lūdzu pacelties, tos, kas ir pret likuma pie-
ņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts, — Redak-
cijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 6. dienas kārtības punktu — 1 i-
kurnu par pasta satiksmi, 3. lasījumu. Re-
ferenti E. Rimbenieks un J. Birznieks.—Saskaņa ar
kārtības ruļļa 90. pantu iesniegts pārlabojums 21.
pantā. Lūdzu to nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«21. panta 2. punktu izteikt sekojoši:
2) valsts, pašvaldības iestāžu un pašvaldību savienību

dienesta sūtījumi;
*K. Būmeisters,
Ed. Radziņš,
Ed. Grantskalns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Vai referenti vēlas vārdu? Referenti arī ne-
vēlas vārdu. Šis pārlabojums nak nobalsošana.
Kommisijā tas pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts.—
Redakcijas kommisijas ziņojums. Vārds referen-
tam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Likuma par pasta satik-
smi redakcijas kommisijā ieteic šādus pārlaboju-
mus.

*

. Pirmās nodaļas virsrakstā teikt «vispārīgi no-
teikumi» — «vispārēji» vietā 2. pantāunarīcitos, kur šis vārds sastopams, «šī» vietā teikt
«šā». 6. panta 1. punktā «tamlīdzīgu» vietā likt «tiem
līdzīgu» un beigās «ministriem» vietā likt «ministri».
Ceturtās nodaļas 10. pantu sākt ar vārdiem «ie-
priekšējā pantā». 13. pantā vārda «sekošbs» vietā
likt «šādus». 16. pantā tāpat vārda «sekošus» vietā
«šādus». 18. pantā vārda «pantos» vietā likt «pan-
tā». 21. pantā «sekosi» vietā likt «šādi». 22. pantā
izteiciena «skatoties pēc tam» vietā likt «atkarībā
no tā», 34. pantā «adresātiem» vietā likt «adresā-
tam. 41. panta otrā rindkopā vārdu «kuri» atvie-
tot ar «kas». 44. pantā «43» atvietot ar «42». 46.
pantā vārdus «caur to» atvietot ar «no tam». 51.
panta pēdējā rindkopā «kuri» atvietot ar «kas». 67.
pantā teikuma «kurus nosūta pēc takses, zemākas
par vēstuļu taksi» vietā likt «kurus nosūta pēc tā-
das takses, kas zemāka par vēstuļu taksi». Nupat
pieņemtā pārlabojumā teikt «valsts un pašvaldības
iestāžu, kā arī pašvaldību savienības diene-
sta» u. 1.1.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Redakcijas kommisijas ziņojums pie-
ņemts.—Nobalsošanā nāk likums par pasta satiksmi
3. lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas attu-
ras? Arī nav. Likums 3. lasījumā visumā vien-
balsīgi p i ņ em t s.

7. dienas kārtības punkts — pārgrozīju-
mi preses likumā, 3. lasījums. Referenti P.
Sīmanis un A. Bergs. Pārlabojumi šinī likumā nav
iesniegti. Vārds redakcijas kommisijas referentam
Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Pārgrozījumos preses li-
kumā ir divi sīki pārlabojumi: otrā rindiņā vārda
«sekosi» vietā .likt «šādi» un 6. pantā «šādi» vietā
likt «tā».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņem-
ti. — Nobalsošanā nāk likums 3. lasījumā visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
3. lasījumā visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret tā
pieņemšanu nodots 30 balsu. Likums 3. lasījumā vi-
sumā pieņemts.

8. dienas kārtības punkts—p apildinājums
sodu likumos, 3. lasījums. Referenti A. Bergs
un P. Sīmanis. Arī šinī likumā pārlabojumu nav. —
Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Papildinājumā sdrJu liku-
mos ievadā vārda «šādi» vietā likt «tā».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu
nav. Ziņojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk pa-
pildinājums sodu likumos 3. lasījumā visumā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu
3. lasījumā visumā. Tagad lūdzu jiacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par likuma pieņemšanu
3. lasījumā visumā nodots 40 balsu, pret tā pieņem-
šanu nodotas 32 balsis. Likums 3. lasījumā visumā
pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — papildi-
nājums likumosparRīgas — Limbažu
— Rūjienas, Liepājas — Ziemupes —
Pāvi Lostās — Alsungas, Rīgas — Ēr-
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gļu — Madonas - - Kārsavas un Rugāju
— Domopoles — Rēzeknes dzelzceļu
būvi. Referents V. Bastjānis. Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis: Ar atsevišķiem liku-
miem mēs esam nolēmuši buvet vairāk dzelzceļu,
kas prasa līdzekļus. _ Likumos sacīts, ka līdzekļi
dzelzceļu būvēm sagādājami vai nu no iepriekšējo
gadu budžetu atlikumiem, vai, ja tādu nebūtu, pa-
redzami budžetā. Pagājušais saimniecības gads ir
devis 6.258.989 latus lielu atlikumu. Tapec valdība
bija iesniegusi likumprojektu,_ kas paredz visu šo
atlikumu nodot dzelzceļu buvem, kapec nākoša ga-
da budžetā mjnētām dzelzceļu buvem nekādas lie-
lākas summas nav paredzētas.

Kā jūs, deputātu kungi, no likumprojekta re-
dzat, vislielākā summa paredzēta Rīgas — Lim-
bažu — Rūjienas dzelzceļa būvei, pie kam
minētam ceļam mākslīgām būvēm uzņemti 1.400.000
latu, dzelzceļa pamatizbūvēm—600.000 latu. Vis-
pārējiem izdevumiem uzņemti 100.000 latu un bez
tam vēl sīkākas summas citiem_ izdevumiem._ Otra
lielākā summa paredzēta Liepājas — Gludas
dzelzceļa būves darbu nobeigšanai, proti —
1.460.000 latu. Bet man jāaizrāda, ka ar šo_ summu

Liepājas — Glūdas dzelzceļa būvdarbusvel neva-
rēs beigt un vēl būs jāparedz līdzekļi nākošos bu-
džeta gados, vai arī jāņem attiecīgas summas _ no
budžeta atlikumiem. Dzelzceļu virsvalde doma, ka
nākošā gadā viņa ar šo summu iztiks. Tāpat L i e-
pājas — Ziemupes — Pāvilostas — Al-
sungas dzelzceļa būvdarbu turpināšanai uzņemti
940.000 latu, bet darbu nobeigšanai vajadzēs vēl
papildu līdzekļus. Jauna summa nāk L i ejjaj a s—
Rucavas, tagadējās šaursliežu līnijas pāršūšanai,
jo dzelzceļu virsvalde atzīst, ka tāda stāvokli kā-
dā Liepāja nonākusi patlaban, viņa nevar kārtīgi
vadīt satiksmes lietas. Liepājā pienāk kādas 5_ da-
žāda platuma dzelzceļa līnijas, kas stipri apgrūtina
Liepājas mezglu. Tāpēc dzelzceļu virsvalde atrod,
ka no šaurās 600 mm dzelzceļa līnijas butu jāatbrī-
vojas, pāršujot Rucavas līniju uz 750 mm platumu.
Tam vajadzīgi 400.000 latu, un šī summa paredzēta
likumprojektā. Jauns ir arī Rugāju — Domo-
poles — Rēzeknes līnijas būves turpinājums,
kam paredzēti 700.000 latu. Man jāaizrāda, ka ar šo
summu vēl nepietiks. Bez šīs summas būs vajadzī-
gi vēl papildu līdzekļi, lai līniju ievestu Rēzekne.

Pavisam jauna ir Rīgas — Madonas —
Kārsa.vas dzelzceļa būve, kurai vajadzīgi lī-
dzekļi. Jūs, kungi, atcerēsities, ka, pieņemot šo li-
kumu, tika aizrādīts, ka šai būvei visumā būtu vaja-
dzīgi apmēram 38 miljoni latu, bet atvēlēti ir tikai
609.000 latu. Protama lieta, ka aršiem 609.000 latu
nekādus nopietnus darbus nevarēs pastrādāt; ar
tiem varēs tikai uzsākt sagatavošanas darbus dzelz-
ceļa būvei no Rīgas un no Madonas.

Tā tad kopsummā visus tos līdzekļus, kas atli-
kuši pagājušā gada budžetā, paredzēts atdot dzelz-
ceļu būvēm. Mums ir vēl dienas kārtībā likums par
dzelzceļa būvi starp Krāslavu un Ludzu. Šaibūvei
budžetā nekas nav paredzēts, un arī no pagājušā
gada budžeta nekas nav atstāts; tā tad, ja gribēs
būvēt šo dzelzceļu, būs jālūdz jauni līdzekļi.

Budžeta kommisijas vārdā man jālūdz šo liku-
mu pieņemt un pieņemt arī steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Lieku steidzamību uz balsoša-
nu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību,
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vien-
balsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.

Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana nak pār-
eja uz 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.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Papildinājums likumos par Rīgas—Limbažu—Rūjienas,

Liepājas—Ziemupes—Pāvilostas—Alsungas , Rīgas—Erglu—
Madonas—Kārsavas un Rugāju—Domopoles—Rēzeknes dzelz-
ceļu būvi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta vār-
du neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tek-
stu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Augstākminētos likumos (lik. kr. 1928. g. 136 un 137,

1929. g. 131 un «Vaid. Vēstn.» 1930. g. 24. un 30. num.) pare-
dzēto dzelzceļu būvei vajadzīgie 1 dzekli ņemami no 1928.\29.
budžeta gada atlikumiem, Ls 6.25-8.989,03 kopsummā, kas ie-

"skaitīti valsts rezerves fondā un proti:
1) Rīgas—Limbažu—Rūjienas dzelzceļa būvei Ls 2.150.000 —
2) Liepājas—Pāvilostas—Alsungas dzelzceļa

būvei ,, 940.000,—
3) Liepājas—Glūdas dzelzceļa būvei „ 1.460.000 —
4) Liepājas—Rucavas līnijas pāršūšanai uz 750

mm platuma ,, 400.000 —
5) Rugāju—Domopoles—Rēzeknes dzelzceļa

būvei „ 700.000 —
6) Rīgas—Erglu—Madonas—Kārsavas dzelzceļa

būvei » 608.989,03
Kopā Ls 6.258.989,03

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Nobalsošanā nāk likuma teksts. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret likuma teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma teksts vien-
balsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visu-
mā: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņem-
šanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi p ieņemt«.. _ —
Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēde.

10. dienas kārtības punkts — likums par
bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu.
(Smiekli. — Saucieni no. vietām: «Pabērzu?») Refe-
rents E. Grantskalns. Vārds referentam.

Referents E. Grantskalns: Augstais nams!
Posts, ko nodara strīpu rūsa mūsu labībai, ir tie-
šām liels, grūti pat to aprēķināt. Šis posts ir jo
lielāks tāpēc, ka mūsu zeme ir lauksaimniecības
zeme; tāpēc ir pēdējais laiks sākt nopietni pado-
māt par to, kā šo rūsas postu samazināt. Ar šādām
domām tad arī ir izstrādāts priekšā esošais likum-
projekts par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu. Šie
augi iznīcināmi tāpēc, ka uz tiempārziemo rūsas
sēnīšu sporas. Lai samazinātu rūsas vairošanos,
ir iznīcināmas šīs mājvietas, cik vien tas iespējams.
Projektā paredzēts iznīcināt šos augus 3 gadu laikā.
Protams, šī iznīcināšana notiks pakāpeniski. Tādu
pat likumu par šo augu iznīcināšanu ir pieņēmušas
jau labi sen gandrīz vai visas Eiropas valstis. Tādi
likumi ir izdoti Francijā, Vācijā, Dānijā,_ Norvēģijā,
Zviedrijā, ari Polijā un daudz citās zemes. Sekojot
šim zinātnes atzinumam un citu zemju piemēriem,
es lūdzu Augsto namu pieņemt šo likumu par bārbe-
ļu un pabērzu iznīcināšanu, pie tam steidzamības
kārtībā. Likums ir techniskas dabas un, man šķiet,
nekādas sevišķas pārrunas še neprasīs.

Priekšsēdētājs Pw Kalniņš: Referents ! liek
priekšā steidzamību., Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, 'kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi



537 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 14. sēde 1930. gada 11. martā. 538

pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu ne-
viens 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 likumu nolasītu? To ne-
viens nepieprasa. — Nobalsošanā nāk visraksts.

(Likums par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — 1.
pants.

(Labību strīpu rūsas (Puccinia graminis Pērs.) un auzu
lapu rūsas (Puccinia coronifera Kleb.) apkarošanas nolūkos
jāiznīcina parastās bārbeles (Berberis vulgaris L.), šo bārbeļu
tumšsarkanais paveids (Berberis vulgaris L var. atropurpu-
re'a hort.) un pabērzi (Rhamnus cathartica L.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Bārbeles un pabērzi jāiznīcina zemes īpašniekam vai

valsts īpašumos zemes lietotājam pakāpeniski 3 gados. Pirmā
gadā bārbeļu un pabērzu krūmi jāiznīcina laukos, 200 metru
platā jos'ā no tiem, dārzos un pļavās. Turpmākos gados jāiz-
nīcina visas pārējās bārbeļu un pabērzu audzes.

Piezīme. Sevišķos gadījumos, kur apstākli to prasa,
zemkopības ministrim ir tiesība šajā pantā minētos
termiņus pagarināt.).

Iebildumu nav? Pieņents. — 3. pants.
(Ja zemes īpašnieks vai zemes lietotājs riav šinī likumā

nosacītā laikā kaitīgos augus iznīcinājis, tos var likt iznīcināt
uz viņa rēķina, izdevumus piedzenot administratīvā kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
(Šinī likumā minēto augu audzēšana atsevišķās vietās

pielaižama vienīgi ar zemkopības ministra piekrišanu, zinātni-
skos nolūkos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants
(Šī likuma izpildīšanu uzrauga Zemkopības ministrija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē izdod zemkopības

ministris saziņā ar iekšlietu ministri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —

Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tā-
du nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Par likuma
pieņemšanu visumā nodotas 34 balsis, pret tā pie-
ņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies 20.

Likums visuma pieņemts. — Redakcijas kommi-
sijas ziņojums būs nākošā sēdē.

11. dienas kārtības punkts — likums par
kuģu nodokli no kuģiem piekrastes
braucienos. Referenti V. Sanders un J. An-
nuss. Lūdzu referentes referēt. Vārds finanču
kommisijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: 1921. gadāir pieņemts lī-
kums par kuģu tonnāžas, loču un bāku nodokļiem.
Pēc tam 1923. gadā ir noslēgta ar Igauniju konven-
cija par kuģiem piekrastes braucienos. Man nav
klāt materiālu

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekš-
likums:

«Ievērojot to, ka otrs referents nav ieradies, liekam priek-
šā vēla laika dēļ sēdi slēgt.»

Iebildumu pret sēdes slēgšanu nav? Tas pie-
ņemts.

Budžeta kommisijas priekšsēdētājs V. Gulbis
iesniedzis šādu priekšlikumu :

«Budžeta kommisijas uzdevumā lieku priekšā nākošo
Saeimas plenārsēdi noturēt 18. martā, dodot iespēju 14. marta
pēcpusdienu izlietot valsts budžeta caurskatīšanai.»

Vārds budžeta kommisijas priekšsēdētājam
Gulbim.

V. Gulbis (zemnieku savienība): Godātie depu-
tātu kungi! Šispriekšlikums iesniegts tādēļ, lai vēl
šinī Saeimas sesijā, t. i. līdz Lieldienu brīvlaikam
varētu pieņemt budžetu. Mums ir zināms, ka bu-
džeta gads sākas ar 1. aprīli un ja budžeta pieņem-
šana pārāk novilcinātos, tad tas radītu lielus trau-
cējumus budžeta izpildīšanā. Lai budžetu varētu
pieņemt vēl šinī sesijā, tas jāiesniedzplenārsēdē vē-
lākais 2 nedēļu laikā. Lai varētu darbu veikt, mēs
lūdzam dot mums arī piektdienas pēcpusdienu, lai
tādā kārtā nākošā nedēļā budžetu varētu, pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku budžeta kom-
misijas priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairā-
kums. Budžeta kommisijas priekšlikums pieņemts.
Nākošā sēde būs otrdien, 18. martā, pīkst. 5 pēc
pusdienas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.16 vakarā.)
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Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana :
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 540
J. Ērglis (zemnieku savienība) 541

2. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas at-
bildības Saeimas deputātu (nodod kommisijai) . . . 542

3. Lauksaimniecības kommisijas priekšlikums — nodot arī
tai apspriešanai Zemkopības ministrijas iekārtas li-
kumu (pieņem) 543

!4.

Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais likumprojekts par
neizmaksātas strādnieku algas izmaksu un piedzīšanu
(noraida) :

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) 543
N. Kalniņš (sociāldemokrāts) 545
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) 546

5. Deputāta R. Bīlmaņa u. c. iesniegtais jautājums ministfu
prezidentam par valdības nepareizo rīcību sēklas ap-
gādāšanā zemniekiem :

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts) 549
6. Deputāta J Baloža u. c. iesniegtais jautājums iekšlietu

ministrim par polītiskās pārvaldes ierēdņu terroru pret
arodbiedrībās organizētiem strādniekiem :

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) 550
E. Laimiņš, iekšlietu ministris 554

i7.

Pārgrozījums likumā par Tautu savienības darba starp-
tautiskās organizācijas vispārējās konferences II sesijā
pieņemto konvencijas projektu par bezdarba atlīdzību
kuģa bojā iešanas gadījumā (redakcijas kommisijas
ziņojums) :

G. Mīlbergs, referents 555
8. Papildinājums likumos par Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Lie-

pājas-Ziemupes-Pāvilosras-Alsungas, Rīgas-Ergļu-Ma-
donas-Kārsavas un Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelz-
ceļu būvi (redakcijas kommisijas ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 555
9. Likums par bārbeļu un pabērzu iznīcināšanu (redakci-

jas kommisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents 555

10. Pārgrozījumi un papildinājumi nodokļu nolikumā (re-
dakcijas kommisijas ziņojums):

G. Mīlbergs, referents 555, 556
11. Likums par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes brau-

cienos (pieņem Steidzamības kārtibā):
J. Annuss, referents 556, 559
V. Sanders, referents 558, 559

12. Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (pieņem steidzamī-
bas kārtībā) :

A. Petrevics, referents 561, 584
A. Bergs (nacionālais bloks) 564, 582
Dž. Hans (vācu-baltiešu partija) 567
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) 568
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 571, 583, 585
A Petrevics (sociāldemokrāts) 580, 586

13. Nākošā sēde 588

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; pēc tam turpināsies jau agrāk
izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar Saeimas
kārtības ruļļa papildinājumu pārgrozījumiem li-

kumā par apriņķu pašvaldību un pārgrozījumiem
un papildinājumiem likumā par pagastu p_ašvaldību.

Pie dienas kārtības, deputāts F. Cielēns iesnie-
dzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā šīs sēdes dienas kārtības 25. punktu_ —
Saeimas kārtības ruļļa papildinājumu likt dienas kartība ka 4.
punktu.»

Vārds par šo priekšlikumu deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): _ Augsti godātie

deputātu kungi! Mūsu šīs dienas sēdes dienas kar-
tības 25. punktā ir Saeimas kārtības ruļļa papildinā-
jums. Šo (papildinājumu mūsu kartības rullī iero-
sināja parlamentārā izmeklēšanas komimisija tam
nolūkā, lai dotu šai kommisijai iespēju pilnos apmē-
ros izpildīt tos uzdevumus, kurus viņai, saskaņā ar
mūsu satversmes noteikumiem, uzdevusi Saeima,
pamatojoties uz attiecīgo deputātu ierosinājumu.
Kommisijai savā darbībā līdz šim nav bijis lielāku
saduršands ar atsevišķu privātu personu nevēlēša-
nos dot paskaidrojumus kommisijai. Tomēr viens
uzņēmums, proti — akciju sabiedrība «Lats» šādu
pretestību kommisijai ir izrādījusi (starpsaucieni),
un proti, Kullīša kungs, sekojošā veidā un sekojoša
virzienā. Parlamentārā izmeklēšanas komimisija
jau divas, nedēļas atpakaļ griezās pie akciju sa-
biedrības «Lats» ar priekšlikumu atļaut viņai re-
vidēt šo sabiedrību, lai varētu sniegt izsmeļošu at-
bildi uz attiecīgā iesniegumā minētiem jautājumiem.
Akciju sabiedrības «Lats» valde pēc vairāk kā ne-
dēļas spriešanas un gudrošanas deva izmeklēšanas
koimmisijai noraidošu atbildi. Pēc tam parlamen-
tārā izmeklēšanas kommisijā ierosināja šo likum-
projektu—papildinājumu Saeimas kārtības rullī. Kad
nu organizācijas kommisijā to vienbalsīgi akceptēja
kā papildinājumu kārtībasrullī, tad uz mutiska
paskaidrojuma pamata tagad akciju sabiedrība
«Lats» vairs neceļ iebildumus pret izmeklēšanu.
Cienītie deputātu kungi! Cienītais mācītājs Kullīša
kungs! Jūs varbūt esat loti labs piekritējs tam, ka
«Lats» devis piekrišanu, bet neesat jurists. Šo-
dien «Lats» piekrišanu ir devis, bet rīt, varbūt,
pasacīs: «Ko tā parlamentārā izmeklēšanas komrmi-
sija tik daudz grib revidēt? Lūdzu, kungi, taisaities
pa durvīm laukā, pārtrauciet savu izmeklēšanu, no-
zūdiet no mūsu kantora telpām!» — Tā tad var
gadīties, ka, izmeklēšanai nosūtītām personām jā-
savāc savas mapes, jāisaņem aktis un jātaisās pa
durvīm ārā. Lai tādā stāvoklī nenonāktu — jo lī-
dzīgā stāvoklī izmeklēšanas kommisijā jau ir no-
nākusi ar to, ka «Lats» divas nedēļas ir vilcinājies
dot savu piekrišanu —, lai šo neciešamo stāvokli
izbeigtu, lai būtu iespējams izdarīt revīziju un da-
būt attiecīgos paskaidrojumus, ir nepieciešams, šis
likums. Viena otra persona, kas «Latā» strādā, vai
kam ar «Latu» ir kāda darīšana, var teikt: es neie-
šu un paskaidrojumus nedošu, tāpēc ka nav li-
kumā paredzēts, ka spaidu kārtā mani var piespiest
izsaukt, ka spaidu kārtā jūs varat revidēt grāma-
tas u. t. t. Lai šinīs divos svarīgos jautājumos,
«Lata» un «Uniona bankas» apstākļu noskaidrošanā,
kam iir liela principiāla nozīme mūsu valsts saimnie-
cībā, liela principiāla nozīme noziedzīgu nodarījumu
atklāšanā, sakarā ar šo organizāciju darbību, par-
lamentārā izmeklēšanas kommisijā gūtu panāku-
mus, tad katrā ziņā ir pilnīgi nepieciešama garan-
tija, ka tā persona, ko kommisijā uzaicinās ierasties,
arī ieradīsies!, bet jatā negribēs, ierasties, tad to at-
vedīs ar policijas palīdzību. Tāpat izmeklēšanas
kommisijai nepieciešami spaidu līdzekļi pret šīm
organizācijām., lai dabūtu revidēt dokumentus pilnos
apjomos. Ja šis papildinājums) kārtības rullī netiks
pieņemts., tad attiecīgās personas varēs atteikties ie-
rasties izmeklēšanas kommisijas sēdē, varēs atteik-
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'rl-A°( skaidrojumus, attiecīgas organizācijasvarēs atteikties, ļaut ieskatīties savās aktīs, grāma-tas un dokumentos. Tā ,kā Saeima, ir iecēlusi kom-misiju, kurai par 6 punktiem jādod atbilde plenārsē-dei sas papildinājums kārtības rullī ir pilnīgi nepie-ciešams; bez tā kommisijas darbībā lielā mērā
n '!LraS:r-S -traucē;ju'' un tā var Pārvērsties parneko. Tapec es ceru, k,Saeimas vairākums, pie-kūlis pacelt dienas .kārtības 25. punktu 4. vietā. Jalikumprojekts paliks tagadējā vietā, tad Saeimasapspriešana tas, nāks tikai pēc Lieldienām Nā-koša nedēļa, kā deputātu kungiem būs zināms, sāk-sies 'budžeta apspriešana, kais. aizņems visu Saei-mas darbību; pārējiem likumprojektiem būs tikaiviena sēde nedēļā. Tā kā šim likumprojektam, irpriekša daudz citu svarīgu likumprojektu, piemē-am slimo kasu likums un citi, tad, ja mēs dienaskartību negrozīsim, tā apspriešana varēs notikt ti-kai pec

^
Lieldienām. Bez šī likuma parlamentārāizmeklēšanas kornmteija nevar efektīvi darboties,viņas darbība bus paralizēta par 75%—80%- tā-pēc sociāldemokrātu frakcija liek priekšā 25 die-nas kartības punktu pacelt 4. vietā,'

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamĒrglim pret so priekšlikumu.
J. Ērglis (zemnieku savienība): Godātie de-putātu kungi! Man jāpapildina Cielēna kunga par-lamentāras izmeklēšanas kommisijas darbības stā-vokļa raksturojums. Nebūt nav tā, ka kāda privāt-persona butu atteikusies ierasties uz nopratinā-šanu. Ikkatra aicināta perlsona aizvien ir ieradu-sies, lalak man vel jāaizrāda, ka sabiedrība«Lats» nav atteikusies no revīzijas, jo viņa ir rak-stiski _ paziņojusi, ka piekrīt Finanču ministrijas vaiLatvijas bankas revīzijai. Tas arī pats par sevisaprotams, jo ja reiz valstij celsies zaudējumi no šīssabiedrības, bankrota, tad tikai caur Finanču mini-striju vai Latvijas banku, un tāpēc ir loģiski, ka šīs'divas iestādes revidē sabiedrību «Lats». Ja par-lamentārā izmeklēšanas kommisijā atrod, ka šāda«Lata» atbilde viņai liedz izdarīt tiešu revīziju tadte ir zināms pārpratums. Mēs redzam, ka tagadsabiedrība «Lats,» ir iesniegusi paziņojumu, ka pie-fcnt parlamentārās izmeklēšanas kommisijas revī-zijai. An pirmā gadījumā nebija teikts, ka sabie-drība «Lats» liedz to revidēt. Parlamentārai iz-meklēšanas, kommfeijai pašai nav attiecīgo reviden-tu-lietprateju, kas revīziju varētu veikt, un kommi-sijai tāpat butu jāgriežas pie Latvijas bankas unrmancu ministrijas ar lūgumu dot revidentus Būtu-bijis pūmgi lietderīgi, ja šīs 2 iestādes, kas' revi-dē]a «Uniona banku», revidētu arī sabiedrību «Lats»un dotu parlamentārai izmeklēšanas kommi'Sikipārskatu par šīs sabiedrības darbību. Ja tas navdants,_ tad tagad arī parlamentārā izmeklēšanaskranmasija varēs revidēt sabiedrības «Lats» dar-

Vispār var teikt, ka nav bijusi nekāda pretestī-ba ne no sabiedrības «Lata», ne no privātpersonām.(V Bastjāņa starpsauciens.) Es nezinu, vai tas tābutu bijis. Man liekas, ka tagad tomēr būsjāgriežas pie Latvijas bankas un pie Fi-nanču _ ministrijas, lai tās šo revīziju i,z-dar„ ;J° &\ domāju, ka pati parlamentārā i z-meklēšanas kommisijā nerevidēs. Es nesaprotu kā-pēc tāda steigšanās, kāpēc taisni šodien ar 'tādusteigu sis likumprojekts jāpieņem, Acumirklī tamnav nekādas steidzamības sakarā ar tiem uzdevu-miem, kas uzlikti parlamentārai izmeklēšanas kom-misajaj. Man šķiet, ka šis jautājums jāapskata 1,vis-pusīgi, jāapskata arī no juridiskā viedokļa; tāpēcsis likumprojekts jānodod arī juridiskai kommisijaitai ari ta to apspriestu un tad liktu priekšā Saeimai!

lai Saeima varētu izteikties. Man liekas, ka nav
vajadzīgs šo likumprojektu tā sasteigt un jaušodienšo jautājumu izlemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 'Nobalsošanā nākdeputāta Cielēna priekšlikums —
25. dienas kārtības punktu likt 4. vietā.
Deputāti A. Petrevics, R. Dukurs, K. Dēķens

u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā nobalsot par šo priekšlikumu — grozītdienas kartību, izsaucot deputātus pēc vārdiem.»

Deputāta_ Cielēnia) priekšlikumu nobalsosim iz-
saucot deputātus vārda. Tie, kas ir par deputāta
Cielēna priekšlikumu, lai atsaucās «par»; kas balsopret to, lai", saka «pret»; kas atturas, lai saka «at-
turos». — Stājamies pie balsošanas.

Abuls, Mārtiņš,— nav klāt; Kviesis, Alberts — par;Alberings, Arturs — par; Laicens, Linards — par;Annus, Jams — nav klāt; Laimiņš, Kārts _ parAusējs, Longins — par; Lazersons. Maksis—nav klāt;
Balodis, Jams — nay klāt; Lejiņš, Pauls — par;
Balodis, .Lanis (stradn. un Lorenes, Klāvs — par-

zemn. fr.) — par; Maizelis, Noijs — par-
Balodis, Kārlis _ nav klāt; Menderis, Fricis — par
Sarkans, Vinca — pret; Miezis, Ernests — par;
Bastjānis, Vo'demārs — par; Mīlbergs, Gotfrids — parBeldavs, Kārlis — par; Muižnieks, Izidors _ par-
Bergs, Arveds _ par; Nuroks, Arons — par;
Bīlmanis, Roberts — par; Nuroks, Markus—nav klāt;
Birznieks, Jānis — par: Opvncans, Jānis — atturas;
Bļodnieks. _Adolfs—nav klāt; Ozoliņš, Gustavs — par-
Breikšs, Jānis — nav klāt; Ozoliņš, Lūkass — par-
Briedis, Augusts — par; Pabērzs, Juris — par;
Būmeisters, Kārlis — par; Pabērzs, Sebas: jāns - navCelmiņš, Hugo — par; kiāt;
Ceims, Juliis — par; Pastors, Alfons — par-
Cielēns, Fēlikss — par; Pauļuks, Kārlis—nav klāt-
nesens, Kārlis — par; Petrevics, Andrejs — par;
Duoins, Morduehs — nav Pigaiļevskis^ Vladimirs—par;

,.'^ , Pommev:s, Jānis — nak klāt;1'uh.urs. Roberts — par, Pusuls, Eduards — par-
Dzelzītis, Eduards — pa,, Radziņš, Eduards—par;
uzelzitis, Hugo — nav klāt; Rancans, Antons — par;Dzenis, Antons — pret; Rancans, Jezups — par;Lghtis, Arkādijs — par; Reinhards, Gustavs—nav klāt;Ehass, Kristaps — par; Rimbenieks, Ēvalds—navErghs. Ju'ias — par; kiāt;
Firkss, Vilhelms — par; Rozentāls, Miķelis — par-Grantskalns, Eduards _ par; Rubulis, Vladislavs - par ';
Gulbis. Vilis - pair; Rudevics, Ansis — par-Hans Džons - par; Sanders, Visvalds _ par;Ivbulis, Staņislavs — par; Sku.jenieks, Marģers — par;Jankus. Oskars - par; Sēlers, Lotars — par;Jelisejevs,Grigorijs—nav klāt; Sīmanis . Pauls — par-Jeršovs Leonids - par; Spolanskis, Leontijs -1 atti-Juksmskis, Antons — par; ras-
Juraševskis, Pēteris - par; šterns, Jānis — par-
Katliņš, Augusts _ par; Trasuns, Jezups-nav klāt;Kalniņš, Bruno par; Ulmanis. Kārlis - par;
KaIniņs, Nikolajs - par; Ulpe, Pēteris _ par;
Kapiņš Pauls par; Vecķalns, Andrejs _ par;Kallistratovs. Meletijs-par; Veržbickis, Jānis — par-
fett. !r-i~ Par ' Vestermanis, Verners -'par;K rsteins, Kailu _ par; Viļpiševskis, JarosiavsUpar;
v

nlovs- Sepans-nav klāt; Vinters. JāiV.s - nav klātKhve Ādolfs _ par; Višņa. Jānis - par;Korņiļjevs, Jams — par; Zeibolts, Pēteris — parKurcijs-Kursmskis, Andrejs Zlaugotnis -Cukurs, Jā-'

v n-4-' i-i u nis — Par;
Kulhtis, Jēkabs ?— par;

_ Balsošanas rezultāts: par deputāta Cielēnapriekšlikumu nodotas 77 balsis, pret — 2 balsi?, at-turējusies 2. Sis priekšlikums pieņemts. — Vairāknekādu iebildumu pret dienas,(kārtību nav? Dienaskartība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-zidija ziņojumiem.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-putāta Leonīda Jeršova saukšanai pie tiesas atbil-dības, apvainota uz sodu. likumu 51. panta un 129panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punkta pamata. Pre-zidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
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lietu izmeklēšanas kommisiijai. Iebildumu nav? Ta
nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kom-
misijai.

Lauksaimniecības kommisijā lūdz likt Saeimai
priekšā šādu priekšlikumu:.

«Saeima nolemj nodot arī lauksaimniecības kommisijai
caurskatīšanai Zemkopības ministrijas iekārtas likumu, kas no-
dots publisko tiesību kommisitiai caurskatīšanai 1929. gada
15. marta plenārsēdē.»

Par šo priekšlikumu neviens nevēlas izteikties?
— Lieku 1to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret lauksaimniecības kommisijas priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Lauksaimniecības
komimisijas priekšlikums vienbalsīgi- pieņemtsi.

Deputāti L. Laicens, J. Balodis, O. Jankus, J.
Zlaugotnis-Cukurs, un L. Jeršovs, iesnieguši likum-
projektu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Mēs, apakšā parakstījušies deputāti, lūdzam celt Saeimai

priekšā s.ekojošu steidzamu likumprojektu:
Likums par neizmaksātas strādnieku algas izmaksu un

piedzīšanu.
1- Visiem algas strādniekiem, kuriem darba devēji —

fabriku, darbnīcu, saimniecību u. c. uzņēmumu īpašnieki vai
rriekšstāvji — nav līgumā, norunā, likumā vai citādi pare-
dzētā laikā izmaksājuši nopelnīto algu, šī alga pilnā apmērā
izmaksājama no valsts līdzekļiem, nekavējoši pēc tam, kad
attiecīgam darba inspektoram strādnieki paziņojuši par pienā-
košas algas neizmaksu.

2. No valsts līdzekļiem strādniekiem izmaksātās sum-
mas valdība piedzen no attiecīgiem uzņēmējiem spaidu kātā.

Piezīme. _ Ja uzņēmēji, nolūkā izvairīties no piedzīšanas,
nobēdzinātu savu mantu, tad ar īpašu likumu uz-
liekams speciāls vienreizējs progresīvs nodoklis vi-
siem pilsētu un lauku nekustamas mantas, kapitālu,
fabriku un citu uz strādnieku ekspluatāciju dibinātu
uzņēmumu īpašniekiem, kuru uzņēmumu, īpašumu,
un kapitālu vērtība pārsniedz 5.000 latu.

3. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
17.11130.

Linards Laicens,
J. Balodis, ,\
Osk. Jankus,
J. Zlaugotnis - Cukurs,
L. Jeršovs.»

. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim.

J. Balodis, (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Sauciens) pa labi: «Vai īlens ir līdz?») — Kam tā
īlena vajag? — (Starpsaucieni pa labi.) Uzpra-
sait, kapec Laimiņš nenodod tiesai jūsu korrup-

.tantus? (Starpsaucieni pa labi.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu

ļaut deputātamBalodim runāt.
J. Balodis (turpina): Mums atkal jārunā (starp-

. sauciens pa_ labi: «Un ar īlenu jādur!») par ap-
stākļiem, kādi beidzamā laikā valda uzņēmumos.
Mes patiešam esam spiesti iesniegt likumprojektu,
ko normālos apstakļosnevajadzētu iesniegt, proti —
likumprojektu par strādnieku algu izmaksāšanu un
par šīs algas piedzīšanu. Beidzamā laikā mēs. re-
dzam, ka strādnieku nopelnītas algas neizmaksā-
šana visos uzņēmumos kļūst jau parasta parādība,
es gribētu teikt— normāla,parādība. Beidzamā lai-
ka mes lasām ne tik vien strādnieku laikrakstos,
bet _ arī oitosi, ka_ tāds un tāds uzņēmums palicis
strādniekiem parada tik un tik tūkstošu latu un
strādnieki bijuši, spiesti uzsākt streiku un prasīt al-
gas izmaksu.

Es _gribētu šeit minēt tikai dažus gadījumus,
kur strādniekiem alga netiek izmaksāta un kur vi-
ņiem, jāstreiko, prasot algas izmaksu. Tā šinīs
dienas sācies streiks koku zāģētavā «Baltbek», kur
streiko ap 80 strādnieku, prasot algas izmaksu.
Strādniekiem uzņēmējs ir palicis parādā — dažiem

vairāk kāpar mēnesi. Tā tad veselu mēnesi šiem
strādniekiem alga, nav maksāta. Tāpat arī «Bak-
maņa» firmā strādnieki ir bijuši spiesti streikot, kad
tiem. nav izmaksāta alga.

Šādi gadījumi sastopami ne tik vien Rīgā,_ bet
šī parādība kļūst normāla arī province. Ta 3.
martā uzsāka streiku Jelgavas Veinberga metāla
apstrādāšanas fabrikas strādnieki, kuriem alga nav
'izmaksāta vairāk kā par mēnesi, pat par 2 mēne-
šiem. Līdzīgs ir stāvoklis ari Bertiņa-Bērziņa uz-
ņēmumā, par kuru jau reiz onjan bija izdevība._runat
no šīs vietas, kur arī nav izmaksāts 70 strādnie-
kiem apmēram 14.000 latu algas. Tāpat strādnie-
kiem nav izmaksāta alga apavu fabrikā «Erga». Šī
apavu fabrika ar algas neizmaksāšanu ir jau pazī-
stama no agrākiem laikiem. Tā viņa neizmaksāja
algas pagājušā gadā, neizmaksa arī pašreiz. Un al-
gas netiek izmaksātais ne tik vien rūpniecības, strād-
niekiem, bet beidzamā laikā, sakarā ar Uniona ban-
kas afērām, algas nav izmaksātas, arī mežu strād-
niekiem, apmēram kādiem 600—700 cilvēkiem un
pat par divi mēnešiem.

Bez šaubām, šie strādnieki ir nonākuši tādā stā-
voklī, ka to nemaz nevar attēlot. To var iedo-
māties tikai tie, kauni nav maizes gabaliņa, ko ēst.
Šie strādnieki ir bijuši spiesti griezties pie darba
inspektoriem pēc palīdzības., un tie it kā esot ie-
snieguši tiesā sūdzības par algas piedzīšanu.

Kā strādniekiem iet ar šo algas piedzīšanu, par
to es gribētu minēt atkal vienu raksturīgu gadīju-
mu. Pagājušā gada. jūlija mēnesī tās pašas, minē-
tās apavu fabrikas «Erga» strādnieki iesūdzēja šo
sabiedrību par algas neizmaksāšanu. 40 strādnie-
kiem minētais uzņēmums bija palicis parādā vai-
rāk kā 400.000 rubļu. Neskatoties uz to, ka sūdzī-
ba tiesā iesniegta pagājušā gada jūlija mēnesī, to-
mēr vēl tagad strādnieki-sūdzētāji nav dabūjuši ne-
viena santīma. Tiesa vēl nav šo jautājumu izšķī-
rusi. Tā tad mēs skaidri redzam, kā darboias tie-
sa, kā tiesa piedzen strādniekiem viņu nopelnīto al-
gu no uzņēmējiem. Tāpēc, lūk, mēs esam spiesti
šo apkrāpto strādnieku vārdā iesniegt šo likumpro-
jektu kas uzliek valdībai pienākumu izmaksāt strād-
niekiem viņu nopelnīto algu, ko uzņēmēji palikuši
viņiem parādā. Pēc tam valdība uzņemas uz sevis
aleai piedzīšanu noi uzņēmējiem1. Ja uznēmēii ļaun-
prātīgi cenšas noslēpt savu mantu, lai izvairītos no
piedzīšanas, valdība uzliek vienreizēju nodok'i visai
mantībai pilsonībai, lai segtu algām izmaksātās ne-
pieciešamās summas.

Anstākļi ir tik brēcoši, ka par tiem nevar neru-
nāt. Šī nati akciju sabiedrība «Erga», lai izvairītos
no strādnieku nopelnītās alsas izmaksāšanas, nār-
rakistīiusi fabriku uz cita vārda. Pa^jušāgada iūliia
mēnesī šī aoavu fabrika pārrakstīta uz «Atlasa»
vārda. Pagājušā eada auensta. septembra, oktobra
un novembra mēnešos šī fabrika maksāta strād-
niekiem,algas naudā, bet jausākot ar decembra mē-
nesi algas vairs neizmaksā naudā, bet izsniedz apa-
vus un vēl negatavas vai lietošanai sagatavotas
ādas nar tirsrus cenu, bet strādnieki, lai tās realizētu
naudā, izpārdod tās par 20% lētāk. Darba inspek-
toru un citu pārraudzības iestāžu uzdevums, būtu
novērst šo nelikumību. Mums pastāvot likums, ka
nedrīkstot strādniekiem izmaksāt darba algu natu-
rālijās. Tomēr tas tiek darīts. Jau asrāk mēs ru-
nājām, ka stikla fabrikā strādniekiem izsniedz nau-
das vietā šņabi. Tādā kārtā strādnieki tiek vien-
kārši ankrāpti. Tānēc mumis iegriežas m'e dažā-
dām Tautas labklājības ministrijas iestādēm, kuru
ierēdņu uzdevums ir raudzīties uz likumu, lai viņas
šiinī lietā ko darītu.
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Tāpat mums jāgriežas pie Tautas labklā ībasministrijas juriskonsulta ar jautājumu, vai viņš ne-būtu tik labs un nepateiktu reiz arī šeit, cik Tau-
tas labklājības ministrija ienāk sūdzību par strād-
nieku algas nobledīšanti. Vai viņš nebūtu tik labsun nepaskaidrotu: arī! te, kādas tās lietas ir un kas
šinī jautājuma ir darīts.

Vairāk reižu šeit ir pieņemti lēmumi, kas uz-
dod valdībai izstrādāt likumu par neizmaksātās
strādnieku algas piedzīšanu. Ir noteikti vairāki ter-
miņi, bet, ka imes redzam, tonmiņus neievēro. Irjau pagājuši 2 termiņi, un drīz būs klāt arī trešais,
kad uzlikts valdībai par pienākumu izstrādāt šo li-
kumprojektu, proti —- par strādnieku darba agas
piedzīšanu. Ka jau teicu, līdz šim mēs te vēl nekā
neredzam..

Pagājušā reizē es dzirdēju Tautas labklājbas
ministrijas juriskonsulta starpsaucienu, ka Krievijā
strādnieki saņemot Jikai 1U mārciņas maizes die-
na. Es gribētu jautāt Tautas labklājības ministrijas
juriskonsultam; vai Krievija ir tādas nebūšanas un

. vai juriskoul-ultaim nebūtu laiks nākt un pateikt, kā-
di ir apstalkļi pie mums, vai viņš nevarētu pateikt,
vai strādniekiem, kas nav dabūjuši algu par vai-
rāk mēnešiem,/ ir pat tā % mārciņas maizes dienā.
Tāpat es jautāju ari sociāldemokrātu frakcijai, vai
viņa arī tagad nebalsos par mūsu iesniegto likum-
projektu, kas ir līdzīgs pagājušā reizē iesniegtam
likumprojektam par strādnieku nodrošināšanu bez-
darba gadījumos. Pagājušā sēdē deputāts Vec-
ķalns pateica, ka iesniegtais likumprojekts esot ne-
loģiski un nepareizi su,stādīts_, kaut gan, pagājušā
gada 15. februārī visa sociāldemokrātu 1 frakcija no-
balsoja par šādu pašu likumprojektu. Toreiz viņa
neteica, ka tas ir neloģisks un nesaskan ar tiem
«demokrātiskiem»

^
principiem un demokrātiskiem pa-

matiem, ko aizstāv sociāldemokrāti. Miēsi gribētu
redzēt, vai sociāldemokrāti ir attīstījušies šinī vir-
ziena konsekventi līdz galam (4 Veckalna starp-
sauciens^ «Rāpulīt, attīsties nu pats pa priekšu!»),
vai_ sociāldemokrāti ar visiem, līdzekļiem aizstāvēs
strādnieku algas piesavināšanās polītiku un strād-
nieku apkrāpšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nikolajam Kalniņam.

_ N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Var būt dažādās domās par to, cik
iesniegtais likumprojekts ir lietderīgs; taču nevar
noliegt, ka šis ja,utajuims_ pats par sevi sen jau ir
nobriedis, par to ir jārunā un jāizstrādā attiecīgs li-
kumprojekts. Te es gribētu atgādināt tieslietu mi-
nistra kungam, — viņš laikam, būs to aizmirsis —,
ka 7. marta valdībai tika uzdots iesniegt Saeimai
vienu likumprojektu līdz nākamai piektdienai. Es
to gribu atgādināt, lai šis termiņš neaizmirstos, kā
tas parasti, notiek, un lai šoreiz tas likumprojekts te
arī butu.

Var rasties jautājums, vai patlaban iesniegtais
likumprojekts neatfcritīs, kad valdība iesniegs savu
projektu; man jāsaka, ka tie ir divi dažādi, jautājumi.
Projekts, ko mes sagaidām no valdības, būs pro-
jekts par strādnieku algas piedzīšanas paātrināšanu
unjpriekšroeībaim; turpretim šinī projektā ir pare-
dzēts, ka valdībai jānāk palīgā tādos .gadījumos, kad
strādniekiem pašiem nav iespējams piedzīt algu no
darba devējiem. Arī valsts taču ir zināmā mērā at-
bildīga par to, ka viņa ar savu. varu, ar saviem va-
ras orgāniem un kontroli neseko tam, ka darba de-
vēji piekrāpj simtiem un tūkstošiem strādnieku;
strādnieki viņiem ir uzticējušies, ir strādājuši, sa-
ražojuši vērtības1, izlietodami savu darba spēku, to-
mēr nesaņem to ekvivalentu, kas viņiem pienāktos.
Valsts taču ir atbildīga par savu iekārtu un par to,

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

lai katrs, strādnieks saņemtu atalgojumu, ko viņš
nopelnījis. Te valdībai jānāk palīgā, jo nevar atstāt
strādniekus badā, nevar viņus atstāt tādā stāvoklī,
ka viņiem pašiem liek tiesāties — ilgi tiesāties, un
pa to laiku, kamēr viņi tiesājas, viņiem jāgaida; bie-
ži vien pēc iztiesāšanas viņi no darba devēja nekā
nesaņem —? vienkārši tāpēc, ka tas ir bankrotējis
un nespēj nekā samaksāt. Viņi ir bijuši spiesti uz-
ticēties darba devējiem,_tāpēc ka pašreizējā iekārtā
viņiem citādi, nav iespējams nodrošināt savu ek-
sistenci.. Arī valsts ir šeit līdzatbildīga, un> ir pil-
nīgi vietā apspriesties par šo jautājumu, kādi soļi
būtu sperami, lai pasargātu strādniekusno apkrāp-
šanas. Tāpēc es saku, nemaz neapsverot un neiz-
tirzājot šī likumprojekta būtību, neiztirzājot visu to,
kas projektā rakstīts, ka pats jautājumus tomēr pel-
na ievērību un tāpēc sociāldemokrātu, frakcija bal-
sos par šī likumprojekta nodošanu kommisi'jai, lai
tur to apspriestu un pieņemtu tādu, kāds tas būtu
vēlams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Kapitālistiskā valstī ir pazīstami dažādi strādn'eku
ekspluatēšanas veidi. Tā notiek gan tādā veidā, ka
strādniekiem periodiski samazina algas, gan tādā
veidā, ka spekulanti un dažādast tirgotāju organizā-
cijas paceļ dzīves dārdzību, pie kam strādnieku al-
gas netiek piemērotas dārdzības pieaugumam, un
tā starpība nāk par ļaunu strādniekiem. Strādnie-
kus ekspluatē arī tādā kārtā, ka. uzņēmēji apiet to
papīra likumu par 8 stumdu darba dienu. Strādnieki
spiesti strādāt ilgāk, bet uzņēmēji nemaksā tiem li-
kumā paredzētās virsstundas. Strādnieku eksplu-
atēšana notiek arī tā. ka tiek ieturēti līdzekļi uz
darba aizsardzības rēķina, kad uzņēmēji iedzīvo-
jas uz strādnieku dzīvības un veselības rēķina, ne-
ierīkojot pienācīgu darba aizsardzību. Bet bez vi-
siem šiem dažādiem ekspluatācijas veidiem Latvi-
jas kapitālisti, sevišķi pēdējā laikā, lieto to metodi,
ko varētu apzīmēt par papildinātu strādnieku svie-
dru piesavināšanās metodi, par pastiprinātu virs-
vērtības izspiešanas metodi no strādniekiem, un tā
ir — sistemātiska algas neizmaksāšana. Nav ne-
vienas rūpniecības nozares, kur pēdējā laikā nebūtu
sastopami fakti par algas neizmaksu veselu uzņē-
mumu strādniekiem. Veselu fabriku strādnieki
mēnešiem ilgi nesaņem savu nopelnīto algu um vel-
tīgi virina dažādu darba inspektoru durvis, veltīgi
tiesājās ar uzņēmējiem kuri prot pie lalika noban-
krotēt vai iespaidot valsts iestādi tā, ka strād/n -'eki
algu nesaņem. Strādniekiem no šādasmasu eksplu-
atēšanas parādības dibināti jāpieņem savi slēdzie-
ni un jāsper zināmi pretsoļi. Taču jūs paši, kungi,
no buržuāzijas un sociāldemokrātu aprindām, stā-
stāt, ka «demokrātiskā valsts» esot, lai — gādātu
par «drošību». Prese pastāvīgi raksta par to c'k
saķerts dažādu mazu zagllšu. cik noķerts dažādu
lielceļa bandītu un laupītāju, bet par šo plašus ap-
mērus pieņēmušo saimniecisko bandītismu, par slim-
tiem un tūkstošiem strādnieku izģērbšanu un viņiem
pienākošās' algas atņemšanu, par to jūsu kaptāli-
stiskai valstij nav jāgādā. Jums jāgādā tikai par
turīgās šķiras politisko drošību, par strādnieku .ap-
spiešanu, bet parplašu darba ļaužu slāņu aizsargā-
šanupret šo saimniecisko bandītismu — par to jums
nav jāgādā. Varam pat vilkt zināmas parallēles un
sacīt, ka blakus valsts kases izzagšanai — lai ne-
uztraucas te atkal dažādi Bļodnieku kungi, jo nu
viņu pašu kongresā ir lietota šī terminoloģija. <A
Bļodnieka starpsauciens) un tad jauiznāk, ka jūsu
pašu kongresā arī bijuši komimūnisti, kas ir nosau-
kuši par «sātaniem» jūsu koalicionārus, un nāko-
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šoskongresos., man liekas,_arī juspašus nosauks ši-
nī vārdā, jo tad jūsu velētajiem acis jau bus atvēru-
šās —, tā tad blakus šai korrupeijai viens no pla-
šiem strādnieku sviedru izpumpešanaspaņēmieniem
ir šī masas rakstura algas nobledīšana.

Kas attiecas uz mušu likumprojektu uzbūvi,
tad par pirmo daļu, par faktisko pusi, kapec likums
ir nepieciešams, jau runāja mans frakcijas biedrs
Balodis. Man būtu jāapstājas pie mūsu likumpro-
jekta 2. panta un tās piezīmes,, kas runā par to, ka
valstij, kas izmaksājusi no saviem līdzekļiem
strādniekiem uzņēmēju neizmaksātas algas, tas pec
tam spaidu kārtā no uzņēmēja jāpiedzen. Strādnie-
kiem ir pilna tiesība prasīt, lai valsts nodroš'na vi-
ņiem nopelnīto algu. Šiem plašiem slāņiem, kas,
maksā nodokļus, no kupiem valsts iedzīvojas dažā-
du,muitu un citā veidā, no kuru 'darba valsts pastāv,
ir tiesība prasīt, lai valsts nodrošina viņiem eksi-
stenci. Strādniecībai ir tiesība prasīt darbu un mai-
zi.

Te cels, iebildumus, ka tas, valstij sagadās zau-
dējumus. Mums ir viena alga, vai kapitālistiskai
valstij tas. sagādās zaudējumus, vai nē, bet ir fakts,
ka valdības rokās ir prokuratūras un tiesu aparāts,
kas ar vislielāko bardzību vēršas, pret strādncfciem
un arī pret tiem sīkiem, zaglīšiem, kas ir nozaguši
riecienu maizes, sēdinot tos uz daudz mēnešiem un
gadiem cietumā. (A. Eglīša starpsauciens,.) —
Painteresējieties labāk par savu kongresu, Eglīt! —
Tā tad valsts aparātam ir līdzekļi zaudējumu pie-
dzīšanai no kapitālistiem ar visiem procentiem:.. Šai
ziņā likumprojekts ir pilnīgi loģisks pat no jūsu, tā
sauktā, «valstiskā» viedokļa. (A Eglītis no vietas:
«Kas tas ir — tā sauktā?») Ja tiešām būtu tā, ka
daļa no uzņēmumiem būtu nobanfcrotējusi, ja fa-
brikanti un korruptani praktizētu tādu izvairīšanos,
ka viņi bankrotētu masu veidā, lai izvairītos no
maksājiimiem, tad atbildība jāuzņemas visai eksplu-
atātoru šķirai. Visa ekspluatātoru šķira — fabrikan-
ti, banku īpašnieki, tirgotāji u. t. t. un arī lauku bur-
žuāzija, visi, kas kaut kādā veidā ekspluatē strād-
niekus, visi kaut kādā veidā, vai nu uz likuma pa-
mata, vai apejot likumu, izsūc strādnieku sviedrus,,
visa. šī, ekspluatātoru šķira ir atbildīga par to, lai
jūsu pašu valsts dabūtu atpakaļ to naudu, ko tā iz-
maksā strādniekiem algās. Tāpēc šī ekspluatā+oru
šķira, bagātnieku šķira būtu jāapliek ar vienreizēiu
progresīvu ienākuma nodokli, t. i. progresīvu tādā
ziņā, ka proporcionāli ar īpašuma lielumiui būtu lie-
lāks arī šis vienreizējais uzliekamais nodoklis. Lai
neviens, nekliegtu, ka mēs gribam arī vidusslāņiem
uzlikt jaunas nastas un tos izputināt, piezīmes sa-
turs formulēts tā, ka sīkīpašnreki un tamlīdzīgi ka-
pitālisti, kuru) kapitāls nepārsniedz 5000 latu apmē-
rus, no šī vienreizīgā nodokļa atbrīvojami. Tā tad
vidusšķirām šī likuma izpildīšana vienreizējo no-
dokļu veidā nekaitēs. Šis likums tad gulsies, galve-
nā kārtā uz bagātn iekiem, uz tām korruptantu ap-
rindām, tām strādnieku apzadzēiu — kapitālistu ap-
rindām, kas ar Pāvu šķiru polītiku sekmē strādnie-
ku algu noblēdīšanu.

Vēl man būtu pāris vārdu jāpiebilstpar sociālde-
mokrātu frakcijas viedokli. Interesanti atzīmēt, ka
sociāldemokrātu frakcija ir paspējusi mest atkal
vienu kūleni, paspējusi mainīt savu taktiku no pēdē-
jas reizes kad viņa nobalsoja pret strādnieku un
zemnieku frakcijas iesniegto bezdarbnieku apdroši-
n|ša;nas ļikpmDroiektu. Laikam Vecķalns un citi
līderi būs? saņēmuši no savām sociāldemokrātiskām
masām-zināmu? brīdinājumu, un neapmierinātību. Vi-
fti-jaikam būs dabūutši just, savu sociāldemokrātisko
masu nemieru par frakcijas izturēšanos pret strād-,
nieku un zemnieku frakcijas noteikto priekšlikumu

strādnieku interesēs. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija
šodien ir spiesta nākt uz katedras ar mainītu takti-
ku, ir spiesta žonglēt uz vienu un otru pusi, teikt,
ka mūsu likumprojekts būtu vēlams, bet_ tanī pat
laikā aizrādīt, ka buržuāzijai tas tāda veida nav pie-
ņemams. Tas tikai, vēlreiz pierāda, cik) liekulīga

^
ir

sociāldemokrātu izturēšanas uz ārieni pret strādnie-
ku masām, tas atklāj, kādas ir viņu attiecības, pret
šo likumprojektu. Grūts bija Nikolaja Kalniņa uz-
devums, kuru sociāldemokrātu frakcija bija sūtījusi
uz katedras nolīdzināt ceļu sociāldemokrātu balso-
šanai, lai varētu nostāties tā, ka sociāldemokrāti
balsos par šo likumprojektu bet pie tas pašas rei-
zes no otras puses viņiem jātaisa zināms reveranss
buržuāzijai: sak', mēs nevaram pilnīgi piekrist šim
likumprojektam tādā veidā, kādā tas izstrādāts, jo
te mūsu nākošās lielās, koalīcijas sabiedrotiem draud
jauna nodokļa uzlikšana, un tāpēc mēs no likum-
projekta satura norobežojamies, bet balsosim par
šo jautājumu tikai tāpēc, lai to nodotu kommisijai un
tur noguldītu uz ilgāku laiku. Tāds 'apmēram brja
Nikolaja Kalniņa uzstāšanās saturs. Tiešām grūti
bija izbalansēt pa. šo polītikas striķi tā, lai buržuā-
zijas vilks, būtu paēdis un sociāldemokrātu aģitāci-
jas kaziņa vesela. Strādnieku un zemnieku frakci-
jai nav nekādu lielu illūziju par jūsu balsošanu.
Mums šis jautājumsir strādnieku mobilizācijas jau-
tājums. Mēs uzstādām šo jautājumu, lai strādnieki
ar savu organizētību, ar savu uzstāšanos un strei-
kiem piespiestu buržuāziju rēķināties ar viņu inte-
resēm. Visi tie. kas šodien balsos pret šo likum-
projektu, solidarizēsies ar saimniecisko bandītismu,
strādnieku izģērbšanas polītiku, ko lieto kapitālisti
savās fabrikās un ko sekmē jūsu šķiras politika.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu sociā-
lās likumdošanas kommisijai. Lieku šo priekšliiku-
imu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par prezidija priekšlikumu nodota 31 balss,
pret — 34 balsis, atturējušies 9. Deputāta!Laicena
u. c. iesniegtā likumprojekta nodošana kommisijai
noraidīta'.

Deputāti R. Bīlimanis, M. Rozentāls, J. Celms,
J. Muižnieks, K. Lorenes, u. c. iesnieguši jautājumu
ministru prezidentam'. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Augsti godājamam Saeimas priekšsēdētājam.
Lūdzam šīs dienas Saeimas plenārsēdē celt priekšā mi-

nistru prezidentam sekojošu jautāoumu:
Lai apgādātu zemkopjus ai: labu sējamo materiālu, kāds

neražas gada dēl trūka daudz saimniecībām, Saeima pagā-
jušā gadā atvēlēja vā'dības rīcībā neierobežotus līdzekļus.

Cik tagad noskaidrojies pēc pārbaudēm, tad izrādās, ka
bez maz visi sējamā materiāla piegādātāji nav pildījuši Zem-
kopības ministriias uzstādītās prasības ne sēklas tīrības, ne dīg-
šanas, ne saimnieciskās lietderības ziņā. Piemēram, «Latvijas
linu centās» piegādājusi linsēklas loti zemas kvalitātes ar
caurmēra dīgšanas spēju 62% pret līgumos paredzēto 75°/o
normu, bet dažas partijas pat ar dīgšanas spēju zem 50%.

Neskatoties uz to, ka Zemkopības ministrijas ierēdni at-
teikušies pieņemt šīs firmas piegādāto sējamo materiālu tā
uzkrītošas mazvērtības dēl, Zemkopības ministra biedrs Iv-
bulis ar rezolūciju no 12. jūnija 1929. g. pavēlējis šīs firmas
piegādāto ne'ietočamo sējamo materiālu pieņemt.

Zemkopības ministrija, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem,
taisījusi uzrēķinus bez maz visām piegādātājām firmām par
sliktāka sēiamā materiāla piegādāšanu, bet Ministru kabinets
savā šī gada 18. februāra sēdē, uz zemkopības ministra priekš- ,
likumu, nolēmis samazināt uz pusi vai dzēst pavisam uzrē-
ķinātās sodu naudas tiklab ārzemju, kā iekšzemes firmām.

Šāda valdības rīcība ir pretrunīga noslēgtiem līgumiem
un bez kaut kādiem motīviem, nezināms kāpēc, attiecināta
tikai uz šo piegādātāju kategoriju.
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Jautājam ministru prezidentam:
vai viņam šāds lēmums ir zināms, un ko valdība
nodomājusi darīt, lai nodrošinātu likumīgās valsts
un lauksaimnieku intereses turpmāk pie sēklas ap-
gādības zemkopjiem.»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Bīlmanim.

_R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kunga! Gribot negribot mūsu frakcijai arī
šoreiz jārunā par sēklas apgādības lietām,, kurās
Zemkopības ministrijas, valdība nekad nav stāvējusi
savu uzdevumu augstumos; arī pagājušā gadā, kad
seklas, apgādāšana bija. svarīgs uzdevums, tā, diem-
žēl, nav stāvējusi savu uzdevumu augstumos. Vēl
nav publicēti izdarīto analīžu rezultāti, bet cik šie
materiāli ir jaupieietam! tie liecina, ka arī pagā-'
juša pavasarī, _apgādājot sējas materiālu domātās
palīdzības vietā lauksaimniekiem nodarīti zaudēju-
mi. Ir dažas firmas, kas nav pildījušas Zemkopības
ministrijas līgumos paredzētos noteikumus par sē-
jamā materiāla piegādāšanu.

Bet no otras puses tagadējā valdība uz Zemko-
pības ministrijas priekšlikumu ir parādījusi lielu
pretimnākšanu, dzēšot pienākošās, soda naudas par
nelietderīga sēklas materiāla piegādāšanu. Ja Zem-
kopības ministrija pieturas pie šādas -prakses, tad
nav nekādas garantijas, ka turpmāk, sēklu apgādā-
jot, nodos labu sēklas materiālu, jo firmas zinās, ka
viņas var sagaidīt soda naudas dzēšanu var sagai-
dīt valdības, žēlastību' — uzrēķinu dzēšanu. Mini-
stru kabinets š. g. 18. februāra sēdē nolēmis sama-
zināt soda naudas, ko uzlikuši ierēdņi — speciālisti
Zemkopības ministrijā un Valsts kontrolē. Zemko-
pības ministris Ministru kabinetā licis, priekšā dzēst
uzliktās soda naudas, motivējot savu priekšlikumu
tā: «lai atvieglotu norēķināšanos ar ārzemju un
iekšzemju firmām.» Ja Ministru kabineta sēdes
protokolā lasāms motivējums, ka tas noticis «lai
atvieglotu norēķināšanos.» ar firmām, kas nav pil-
dījušas Zemkopības ministriias kondīcijas, tad jāsa-
ka, ka tas ir vairāk kā komiski. Mēs ceram, ka sa-
gaidīsim no valdības citus motīvus, bet fakts to-
mēr ir tas, ka Ministru kabineta protokolā atrodams
tāds motivējums.

Pirmkārt firmai «Aussenost», pa:r kuru, mēs jau
runājām savā laikā, kad notika sēklas materiāla
piegādāšana, valdība nolēmusi dzēst 7900 latu Te-
ļu uzrēķinu uzliktu par sliktas sēklas piegādāšanu
un pārāk lielu nezāļu piejaukumu, samazinot sodu
par 50%. Tālāk seko firma «Saatgutverkaufs.gesell-
schaft» Berlinē. Zemkopības ministris liek priekšā
pieņemt piedāvātos 1500 latus. Es vēršu Augstā na-
ma vērību uz to, ka zemkopības ministris - liek
priekšā pieņemt firmas piedāvātos 1500 latus, jo fir-
ma nav pildījusi līgumu un tai uzlikts Ls 5576.—
sods. Valdība arī nolēmusi parādīt žēlastību un
pieņemt šo piedāvājumu, bet pārējo dzēst.
Es nezinu, kā tādu izturēšanos nosaukt, un vai. šādu
izturēšanos valdība attiecina arī uz Latvijas fir-
mām un piegādātājiem citos resoros, jeb šāda lab-
vēlība ir tikai Zemkopības ministrijā. Dzēsti uz-
rēķini par launām nezālēm, un pārāk lielu mitrumu.
Tāpat strīpoti uzrēķini «Getreideindustrie und
Comimision» firmai Berlīnē, tāpat kādai Dānijas fir-
mai, kas piegādājušas nederīgu sēklu.

Ministru kabinets, dzēšot šos uzrēķinus ārzemju
firmām, ir attiecinājis to ari uz vietējām firmām.
Neminēšu tās sīkāk no Ministru kabineta protokola,
jo pie tā atgriezīšos vēlāk. Jāsaka tik viens: šis
jautājums ir vairāk kā nopietns. Es saprotu, ka
varētu nerunāt par lietām, kas nav tik brēcošas.
Starp minētām ir viena firma, kas visiem pazī-
stama; tā ir «Latvijas linu centrāle». Šī «Latvijas

linu centrāle» piegādājusi linu sējamo materiālu,kam
zemkopības ministrijas analizē pierādījusi ciurmērā
62% dīgšanas spējas, kamēr līguma kondīcijas prasa
75%. Šinīs analizēs arī varam atrast, ka ir nodota
linu sēkla ar 45% dīgšanas spēju. Es domāju,ka Iv-
buļa kungam, kuru šī lieta sevišķi interesēs, jo taisni
viņšir uzrakstījis rezolūciju, pretēji Zemkopības mi-
nistrijas ierēdņu norādījumam,un protestam, ka tāda
sēkla jāpieņem. {St Jubuļa starpsauciens.) Ivbuļa
kungs, ja Jūs sakāt, ka tas nav pareizi, tad es pa-
radīšu Jums dokumentus ar Jūsu parakstu. Ie-
redņi _ ir Jus darījuši uzmanīgu, bet Jūs to esat
ignorējuši._ Manā rīcībā ir 2 protokolu noraksti ar
Jūsu rezolūcijām, Ivbuļa kungs. Viens protokols ir
rakstīts 11. jūlijāun otrs — 12._ jūlijā. 11. jūlijā Jūs
dodat piekrītošu rezolūciju; pec tam ierēdņi Jums
ziņo. ka sēklu nevar nieņemt. ka tā jau ārēji iz-
skatās tāda, kas par sējamo materiālu nevar node-
rēt, tomēr otrā dienā Jūs dodat savu atzinumu par
«Linu centrāles» piegādātās sēklas kvalitāti un
uzliekat rezo'ūciiu «oieņemt«. Es domāju, ka Jums
var uzlikt ne tikai šo firmai dzēsto uzrēķinu, bet
ari to zaudējumu uzrēķinu, ko Latgales zemnie-
kiem ir nod.arīiiusi «ī nedīgstošā sēkla, ko Latgales
zemnieki iesēja. Jūs zināt, ka sēklu vajadzēja no-
dot 7. iūnijā, bet to nodeva t'kai 20 jūn«ā: tā tad
zemnieki to saņēma vēl daudz vē'āk. Šādas rīcī-
bas rezultāts bez šaubām, bija zaudē jumi Latgales
zemniekiem, un tānēc arī zemnieki liek to, Ivbuļa
kuņģis, uz Jūsu rēķina.

Tāpēc, neapstājoties šodien plašāki pie šī jau-
tājuma, jāatzīst, ka šī jautā«"-ma sa+nrs ir p^rāk
nonietns, <un tānēc mēs prasām tagadējās valdības
atbildi uz šo jautājumu.

Priekšsēdētājs P. Ka'nmš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli.

Peoutāti J. Ba'od's, L. Je»-5ovs, -. Zlaugotnis-
Cukurs u. c. iesnieguši jautājumu iekšlietu mini-
strim, ko lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Saeimas prēzid'jam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautāu'umu iekšlietu .

ministrim:
Saskaņā ar kodiem demokrātiskiem .principiem iekš'ietu

ministrim padotā nnpfskā pārvalde terror'zē arodbiedrībās
organizētos strādniekus, tos arestēiot un liekot uzņēmējiem at-
laist no darba, k^ tas nunat. laikā no 5.—11. martam iz da-
rīts ar septiņiem Rīgas tramva'a kalnotājiem — Kārkliņu, Ein-
bergu, Veinbergu, Lūsi, Zeibotu, Rezevski un Kruli?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tātam Balodim.

J. Ba'odis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mums atkal jāieriežas pie iekšlietu ministra ar
jautājumu par tām pašām represijām, ko Iekšlietu
mWs.tri.ia ar sev padotiem ierēdņiem vērš pret
strādniekiem. Jājautā, ar kādiem demokrātiskiem
principiem tās saskan. Līdz šim uz mūsu jautā-
jumiiem iekšlietu ministrim. uz kāda likuma pamata
viņš to dara, iekšlietu ministris atbildot arvien ir
devis mums nepārprotamu pārliecību, ka pašam
iekšlietu ministrim neviens likums nepastāv. Tā-
pēc arī mēs tagad jautāiaim, ar kādiem demokrā-
tiskiem principiem tas saskan. Man liekas, ka ne-
viens no jums vēl nav apstrīdējis, ka mums nebūtu
demokrātiska satversme un ka šī satversme naredz
strādniekiem tiesību organizēties arodbiedrībās sa^
vu oikonomisko prasību aizstāvēšanai u.-L-t, bsbl'f

Runājot konkrēti par šo gadījumu, man rriāž»
liet jāattēlo vēsturiskā puse.; jeb citiem vārdi'erfi
sakot; jāattēlo tie apstākļi, kādos šīs represijas pret
strādniekiem tiek vērstas. . ?' uzldn

*18
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Mēs redzējām, ka tā pati valdība, ta pati koalī-
cija, no kuras nāk šis iekšlietu ministris, dažas mi-
nūtes atpakaļ noraidīja mušu iesniegto likumpro-
jektu, (kas garantētu strādniekiem tas algas, ko viņi
nopelnījuši, bet ko uzņēmēji nav izmaksājuši. Mes
redzam, ka (Iekšlietu ministrijas ierēdņi ir galvena
kārtā tam, lai ar savu administratīvas varas apa-
rātu aizstāvētu visus tamlīdzīgus laupītājus, kas
nolaupa strādniekiem algas,_ un lai pašus strād-
niekus, kas mēģina organizēties un aizstāvēt sa-
vas cilvēcīgās prasības, ar_ visādiem līdzekļiem
terrortizētu, izsviežot tos āra no uzņēmumiem un
tādā kārtā nodzenot tos vel lielāka bada stāvoklī.
Parasti iekšlietu ministris atbild: nu ja. te ir bijuši
polītiski jautājumi, te ir sakars ar polītiku, tapec
strādnieki atlaisti valsts drošības laba-

Es tomēr gribēta attēlot, kādas patiesība šis
lietas ir bijušās, gribētu galvena kārta attēlot, ka
šīs lietas ir uzņēmusi ari pilsoniska prese, šinī ga-
dījumā — «Jaunākās Ziņas». Es gribētu runāt par
tiem iemesliem un cēloņiem, kas ir bijuši par pa-
matu šīm represijām.

Patiešām, beidzamā laikā ielu dzelzceļa akciju
sabiedrības direkcija ir vērsusi pret strādniekiem
ārkārtīgi lielas represijas. Nav gandrīz neviena
strādnieka, kas meneša_vai divu mēnešu laika par
dažādiem sīkiem pārkāpumiem, par to, ka viņš
laikā nav uzņēmis tramvaja nosviestu vecu nolie-
totu biļeti, nebūtu sodīts ar atlaišanu no darba, vai
arī nedodot darbu 1—2 vai arī 3 dienas. Par to,
saprotams, strādniekos ir radies zināms sašutums.

Arī darba laika Mkuimisnav ievērots._ Ielas
? dzelzceļa strādniekiem-kalpotājiem ir bijis jāstrādā
pat 14 stundas dienā. Šim nolūkam strādnieki ir
sasaukuši, sapulci, kur par šieņi jautājumiem ru-
nāts. «Jaunākās Ziņas» šo sapulci attēlo šī gada
4. marta numura. Tur rakstīts ta: «Vakar tram-
vaja apkalpotāju masu sapulce atkal notika «veļas
mazgāšana» starp sociāldemokrātiem un kreisiem
arodniekiem. Pārstāvji ziņo par sarunu gaitu pie
tramvaja direkcijas sakara ar darba laika normē-
šanu un tiesiskā stāvokļa nodrošinašanu. _ Direk-
cija nepiekāpjas. Direkcija pārmet kalpotajiem ne-
kārtīgu dienesta pienākumu izpildīšanu. Janvārī
un februārī sodītas 114 personas _ar algas atvilk-
šanu no 152 darba dienām.» — Ta tad pati direk-
cija apstiprina, ka sodi ir ārkārtīgi lieli , ka sodīti
ir tādā kārtā 114 strādnieki, un par šiemgadījumiem
es arī runāju. — «Kalpotāju prasībai par 7—8 mi-
nūšu laiku vāģu stāvēšanai gala punktos, lai varētu
padzert tēju, dīrekciia_nepiekrīt.»_ Tā tad viņa ne-
piekrīt arī tam, lai strādnieks varētu daudz mazpa-
ēst, jo 14 stundas bez ēšanas nevar strādāt. Tāpat
direkcija «neatzīst arī konfliktu izšķiršanas kom-
misiju», kam piekrita 1928. gadā streikaf laka.
«Atskan asi saucieni no kreisajiem arodniekiem. Tie
pārmet valdes locekļiem luncināšanos pie direkci-
jas. Tad Zvejnieks atspēko uzbrukumus un nolasa
kādu izvilkumu no kreiso arodnieku literatūras,
kur. starp citu, teikts: «Zvejnieku vajaga dabūt no
valdes laukā tenteriski ar zilu degunu.» Zāle klie-
dzieni. Sapulces vadītājs Graudiņš ar lielam pū-
lēm nodibina kārtību. Sapulces dalībnieki nak
ar jauniem-ziņojumiem: svētdien uz tramvaja līni-
jām virskontrolieris Gļinskis konfiscējis uzsauku-
mus tramvajkalpotājiem ierasties sapulce. Atkal
zālē troksnis», u. t. t. — Ta tad direkcija noiet pat
tik tālu,,ka atņem paziņojumus, kur tramvainieki
aicināti uz saoul'ci. Jāatzīmē, ka šinī sapulce _bija
ieradies arī direkcijas pārstāvis ^,kas cītīgi atzīmēja
visu runātāju vārdus, kas uzstājas šim sapulcē.

Vēl tālākais ir tas,ka š.-g. 7. un 10. marta tram-
vajniekiem bija nolikta valdes pārvēlēšana. Bez

šaubām, strādniekos ir liels sašutums par līdzšinē-
jās valdes rīcību, kura nav aizstāvējusi strādnieku
intereses, kā tas bija vajadzīgs. Un taisni tai mo-
mentā, kad strādniekiem vajadzēja _s,agatavoties
vaildes pārvēlēšanām, kad vajadzēja sākt aģitāciju,
taisni tai momentā 6. marta, t. i. īsi pirms velēša-
nām politiskās policijas ierēdņi arestēja aktīvākos
ielu dzelzceļniekus, kas uzstājas šinī vakara pret_ di-
rekcijas pārestībām pret strādniekiem. Man jāat-
zīmē, ka visi šie arestētie ir tie aktīvākie strādnie-
cības kandidāti valdes un revīzijas kommiisiijas ve-
I (^C1'Tl 1iTY\

Te man ir atkal tas dokuments, tas uzsaukums,
ko strādnieki bija izdalījuši starp ielu dzelzceļnie-
kiem, aģitēdami balsot par noteiktiem strādnieku
interešuaizstāvjiem; un taisni šis dokuments ir vie-
nīgais, ko politiskās pārvaldes ierēdņi ir konfiscē-
juši un uzskatījuši it ka par nelegālu literatūru. Es
gribētu jūs iepazīstināt ar šo uzsaukumu, lai arī
jūs redzētu, ko konfiscē politiskā pārvalde, un lai
katrs no jums varētu slēgt, vai tas ir pretvalstisks
un vai šeit nav noteikta uzņēmēju un atsevišķu po-
litisko grupu aizstāvēšanas politika. Šis dokuments
.skan:

«0rganizetie tramvajnieiki!
Kāpēc vajadzīga mūsu organizācija?
Mēs organizējamies, lai kopa ar visu strādnie-

cību cīnītos par savu darbu, par savam tiesībām
un par visu dzīves apstākļu uzlabošanu- Arod-
biedrības uzdevums šo cīņu vadīt. Tagad jaunas
valdes vēlēšanās jautāsim, ko ir darījusi līdzšineļa
arodbiedrības valde, ko vajadzēja darīt un kais jā-
dara uz priekšu.

Kāda ir imūsn dzīve? Ar augošu niknumu pa-
stiprinās vajāšanas un sodi ik dienas. _ «Kafija» ar
1—3 dienu sodiem ir direkcijas pirmā atbilde uz
katru nieku, kas viņai šķiet nepatīkams. Tramva-
ja akcionāru peļņa grozās miljonos — uz mušu .ga-
lējās, izkalpiināšamas rēķina. Cik atrauj mums, tik
paliek viņiem vairāk.

Mēs neesam ar to miera un tapec cīnāmies
pretim. Un tāpēc kreisie tramvajnieki aktīvi uz-
stājas par šīs cīņas pārņemšanu savas rokas.

Vai atstāt mūsu organizāciju S. d. vadībā?
Jau gadus esam redzējuši, ka viņi mūs novadī-

juši direkcijas absolūtā kalpība. Mums nav vairs
illūziju — soc. d. paši tās izklīdinājuši. Vai varam
citādi apzīmēt viņu rīcību, ka par nodevību?

Tas bij soc. dēm. līderis Sv., kurš 1928. g.
streikā zvērēja: «Bet es, jums saku, ka rīt tram-
vaji ies». Bet tramvaji negāja, pateicoties biedru
apzinībai un aktivitātei. Un tomēr soc. dem. vadošie
izdabūja cauri noteikumus, kādus diktēja dīrekciia.
Soc. dēm. nodeva savu biedru cīņu un tiesības. To
pašu viņi darīja 8 stundu darba dienas, komņaņa,
līdz nāvei aizstāvēdami direkcijas projektu un ne-
likdami pat uz balsošanu kreiso jzbīdīto, tramvajnie-
kiem labvēlīgo projektu. Vai ta nāvi visu tramvaj-
nieku nodošana?

Biedri, kas apmeklējuši mnsu_ sapulces un biju-
ši klāt arodbiedrības valdes sēdēs, _redzējuši sim-
tiem faktu par s. d. 'rīcību: nedod vardu,

^
neliek _vi-

ņiem nepatīkamus priekšlikumus uz balsošanu, slēdz
sēdes un sapulcēs norauj kvorumu, ja viņu kliķei
tas ir izdevīgi. _Šo faktu rinda ir bezgalīga. No_ ta
neapšaubāms slēdziens: tā var strādāt tikai mušu
šķiras pretinieki.

Ko citu arī varam gaidīt no cilvēkiem, kuriem
sveši strādniecības uzskati ?_ Ko citu varam gaidīt
no tiem, kuru ceļi visur kopa ar valdošiem? Ta tas
mūsu arodā, tā visas valsts masštaba.

Kad arodbiedrības kasieris B. jubileju svin, ka
visi melnpilsoņi, tad ierodas administrācijas stip-
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rakie dūži un dzelteno biedrības priekšstāvji ar S.
priekšgala. S. d. jubileja pārdzēries, dzeltenais S.
ir_atklāts un pasaka: «Es pievākšu muļķākos, tu B.
pārējos, tad ar kreisiem tiksim galā kopēji.» — Unkopēja fronte starp dzelteniem, s. d. un direkciju
aug — pret kreisiem un līdz ar to pret pašiem tram-
vajniekiem.

S. d._ partijnieki un arodbiedrības s. d, valdes
locekli stāv» — (A. Egidis no vietas: «Kas tas ir
s. d.»?) —- «špalera pie direkcijas eglītes, uzdziedot
augstas laimes.

Nesāksim naivi domāt, ka vainīgie ir tikai atse-
višķi s. d. spices mušu arodbiedrībā. Tāds ir viss
s.d. virziens visa valstī. Tas ir fašisma, korrup-
cijas, nodevības virziens—pret strādniecību. Mums
jāsaprot: kas ir ar mūsu pretiniekiem, tie nav ar
mums.

Valšiem no valdošo puses mēs atdosim savas
organizācijas vadību vēl tālāk? Vai tālāk ļausim
sevi krāpt un vazāt ar medainiem solījumiem?
Sjradnieciba visur novēršas no šīm liekulīgām se-
jām.

Nevar citādi,, mēs atdosim savas organizācijas
biedriem, kas grib darīt darbu, kuru pazīstam, par
kuriem zinām — tie nodevēji nebūs.

Mūsu organizācija jāizveido par tādu spē-
ku, ar kuru mūsu pretinieki rēķināsies. Direkcijas
projekti pret mums ir tālu ejoši. Tā grib paturēt
tramvaju un apņemas 20 gados samaksāt kara pa-
rādus Lazariem. Strādniecībai jāpanāk tramvaja
pārņemšana pilsētas rīcībā. No tā izies mūsu mate-
riālā stāvokļa uzlabošana. Viss organizācijas,
saimnieciskais, kultūras darbs ir arodbiedrības ro-
kas. Dzīsim prom no šī svarīgā darba tos, kuri
strādā mums pretī.

_ Kreisie biedri iet kopā un cīnās kopā ar visu
strādniecību- Tikai tādai cīņai arī var būt panā-
kumi. Tāpēc droši, ka kreiso uzvara arodbiedrī-
bas valdes vēlēšanās būs turpmāko panākumu dro-
šākā ķīla.

Tāpēc 7. un 10. martā atdosim savas balsis par
mūsu kreisajiem biedriem! Tāpēc aģitēsim pair
kreisajiem tramvajniekiem! Strādāsim, un uzvara
paliks mūsu pusē!

Kreisie tramvajnieki.» —
Es domāju, ja šim uzsaukumam pieiet ar tā

saucamiem valsts kritikas paņēmieniem, tad, man
liekas, to nevarētu ne konfiscēt, ne atņemt. Bet
tomēr ir fakts, ka šis uzsaukums ir atņemts, nemaz
nepaziņojot, vai tas konfiscēts, vai nē. Tramvaj-
niekam Kārkliņam atņemti 400 eksemplāru, Einber-
ģim — 35 un Lūsim — arī 35. Cik man izdevās

noskaidrot, tad tas ir bijis vienīgais apvainojums
pret šiem strādniekiem.

Patiesību sakot, ne jau polītiskai_ pārvaldei
vajadzēja šos strādniekus sodīt un pierādīt viņiem
kaut kādu valsts «nodevību», bet viņai vajadzēja
viņus direkcijas un sociāldemokrātu uzdevumā iz-
sviest no darba vietām,. Ka tas tā, to es varu pierā-
dīt ar dokumentu, kurā direkcija paziņo par strād-
nieku atlaišanu,. (Man jāpapildina,ka šie strādnieki
ir atlaisti no tramvaja dienesta.) Neskatoties uz to,
ka pie darba inspektora ir apstiprināts līgums, ka
strādniekus var atlaist par pārkāpumiem darba vie-
tās, u. t. t., neskatoties uz to, ka mums pastāv li-
kums, ka strādniekus var atlaist tikai tad, ja viņi 3
dienas no vietas bez pietiekošiem motīviem nav
ieradušies darbā ?—? neskatoties uz visu to, šie
strādnieki atlaisti, kaut gan daži no viņiem patu-
rēti apcietinājumā tikai 12 stundas un daži — 4 — 5
dienas; tomēr viņi visi atlaisti. Tramvaja direk-
cijas paskaidrojums šinī lietā ir tāds: «Direkcija ir

spiesta par pretvalstisku darbību atlaist no die-
nesta Karkliņu, Einbergu, Veinbergu, Lūsi, Rezev-
ski un Kruli.» —

Tā tad šinī jautājumā ir pilnīgi vienota fronte.
Lai attiecīgais uzņēmums varētu atsvabināties no
sev nepatīkamiem strādniekiem, tad tas ņem pa-
līga politiskās pārvaldes ierēdņus.

To pašu dara sociāldemokrāti, lai atsvabinātos
no sev nepatīkamiem arodbiedrību biedriem. «So-
ciāldemokrāts» 9. marta numurā pēc tam, kad šie
strādnieki bija_arestēti, ar lieliem burtiem raksta,
ka _ politiskā pārvalde provocējot strādniekus, bet
tajā paša rakstā tālāk raksta, ka visi tie arestētie
gan kommūnisti neesot... Tā tad sociāidemokrāti
atzīst, ka daži esot komimūnisti, un tāpēc skaidrs,
ka saskaņā ar mūsiu likumiem politiskaipārvaldei
ir tiesība tos konimūnistus arestēt. Pēc vēlēšanām
«Sociāldemokrāts»- priecīgi raksta, ka «tramvajnie-
ķu vēlēšanas _ devušas triecienu kreisiem demago-
giem». Sociāldemokrāti ir priecīgi par to, ka viņu
darbs izdevies, ka vēlēšanās minētiem pārstāvjiem
nav bijis nekādas kontroles par vēlēšanām, ka so-
cialdemokrati dabūjuši valdē vairākumu. Viņi ir
priecīgi, ka tikuši cauri, un ka lietas ir labas.

interesantākais tomēr ir tas: ja reiz ir arod-
biedrības valde, ja ir organizācija, kurai ir biedri,
tad taču organizācijai vajadzēja rūpēties par savu
biedru, organizēto strādnieku aizstāvēšanu. Bet
vai viens no jums ir lasījis, ka «Sociāldemokrātā»
būtu kas minēts par šo lietu? Tanī pašā «Sociālde-
mokrātā» strādniekus gan denuncē par kommūni-
stiem.lai politiskā pārvalde ar viņiem izrēķinātos.
Minētas arodbiedrības valde absolūti neko nav darī-
jusi,nav ievērojusi arī pašu strādnieku pieprasījumus
arodbiedrības valdei sasaukt masu sapulces, iz-
laist uzsaukumus un protestēt pret izrēķināšanos ar
strādniekiem, organizēt pārējos strādniekus cīņai
pret strādnieku atlaišanu un izrēķināšanos ar strād-
niekiem. Kā jau teicu, neko tamlīdzīgu mēs nere-
dzam. Skaidrs ir tikai taŝ ka te ir vienota fronte,
vienas vēlēšanās un vienas intereses.

Mums ir jau daudz piedzīvojumu un bagāta
pagātne šinīs lietās. Neskaitāmas sociāldemokrātu
organizācijas, piemēram dažādas arodu organizā-
cijas, pat atvaļināto karavīru organizācijas ir slēg-
tas tikai par to, ka nav klausījušas sociāldemokrātu
augšgalu komandai,_ka nav klausījušas, ko sociāl-
demokrāti diktē. Tāds pat liktenis stāv priekšā vai-
rākām atvaļināto karavīru biedrības nodaļām. Ja
piemēram tās izdarīs ko nepatīkamu pilsoņiem, ja
neizslēgs aktīvākos biedrus, tad nodaļas, slēgs. Šāds
ultimātums ir uzstādīts Sarkandaugavas, Iļģeciema
un arī citām atvaļināto karavīru biedrības nodaļām..
Ka nltimātumi ir reāli, to mēs redzam no tā, ka
pagājušā gadā, kad _bija jārealizē aktīva kampaņa
landesvēra jautājumā, sociāldemokrāti slēdza atva-
ļināto karavīru Rīgas centrālo nodaļu, kur par bie-
driem skaitījās vairāk kā 1600karavīru, slēdza tikai
tāpēc, ka viņa neļāva,sociāldemokrātiem realizēt iz-
līgšanas polītiku ar buržuāziju.

Ir vēl citi gadījumi, kas taisni pierāda, ka te ir
vienota fronte, ka te ir ļpilnīgskontakts ar politisko
pārvaldi un ka sociāldemokrāti kopā ar polītiskās
pārvaldes ierēdņiem, kopā ar Iekšlietu ministriju
veic šo izrēķināšanās darbu ar strādniekiem. Inte-
resanti būs dzirdēt, kādu demokrātisku principu deļ
šī izrēķināšanās notiek. To mēs gribam dzirdēt
no iekšlietu ministra kunga.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei jau-
tājumam iekšlietu ministrim Laimiņ .aim,

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Notikumiem, par kufiejrn' runā ie-
sniegtais jautājums, ir sakars ar 6. martā dienu,
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kuru kommūnistu partija, izsludināja par konmiu-
nisma idejas propagandēšanas un nelikumīgu de-
monstrāciju iun citu nekārtību sarīkošanas dienu.
Politiskai pārvaldei ienāca ziņas, ka arī starp tram-
vaja kalpotājiem ir personas, kuras ir uzņēmušas
pildīt norādījumus par nekārtību celšanu_ minētā
dienā. Saprotamsi, politiskā pārvalde nevarēja mie-
rīgi noskatīties, ka rīko tādas nekārtības, un poli-
tiskai pārvaldei bija jāsper vajadzīgie soļi. _ Dažas
personas bija aizturētas izziņai. Kad izziņa pa-
beigta, tā nosūtīta prokuroram, un minētas perso-
nas atsvabinātas,. Nekādas nelikumības politiska
pārvalde nav izdarījusi, viņa ir rīkojusies pilnīgi li-
kumīgi. To apstiprināja arī deputāts Balodis.

Kas attiecas uz jautājuma otro pusi, kur it ka
apgalvots, ka minētie strādnieki atlaisti no darba uz
polītiskās pārvaldes rīkojuma pamata, tad tas ir
pilnīgs absurds, jo es domāju, ka strādnieku un zem-
nieku frakcijai ir labi zināms, ka politiska parvaf.de
nevienam privātam uzņēmumam, nevienai privātai
firmai nevar dot nekādus rīkojumus, jo neviena pri-
vāta firma nav padota polītiskās pārvaldes ierēd-
ņiem. Atlaišanas iemesli ir bijuši, acīmredzot, pa-
visam citi, nekā to apgaismoja jautājuma iesniedzēji.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts nokārtots.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — r e-
da k c i j a s kommisijas ziņojumiem.
Lūdzu redakcijas kommisiijas referentu ziņot par
pārlabojumiem. Vārds redakcijas, kommisijas refe-

t
rentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumā likumā
par Tautu savienības darba starptautiskās organi-
zācijas vispārējās konferences II sesijā pieņemto
konvencijas projektu par bezdarba atlīdzību kuģu
bojā iešanas gadījumā redakcijas kommisijā liek
priekšā 1. panta pēdējo rindiņu izteikt tā: «3- pantu
izteikt tā:». — Vairāk pārlabojumu šinī likumā
nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārla-
bojumu? Iebildumu nav. Pārlabojums pieņemts. —
Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Papildinājumā liku-
mos par Rīgas-Limbažu-Rūjienas, Liepajas-Ziemupes-
Pāvllostas-Alsungas, Rīgas-Ergļu-Madonas--Kārsavas
un Rugāju-Domopoles-Rēzeknes dzelzceļu būvi —
redakcijas komnīisija bek priekšā šādus labojumus.
Ievada 1. un 2. rindiņu izteikt tā: «Augstāk minētos
likumos (Lik. kr. 1928. g. 136 un 137, 1929. g. 13]
un 1930. g. 27, 30 un 31) paredzēto dzelzceļu bū-
vei». Paša,panta_4. punktā teikumā: «Liepājas-Ru-
oavas līnijas pāršūšanai uz 750 mm platuma» vārda
«platuma» vietā likt «platumu». 6. punktā teikumā
«Rīgas-Ergļu-Madonas-Kārsavas dzelzceļu būvei»
vanda «dzelzceļu» vietā likt «dzelzceļa». — Vairāk
pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret šo redakcijas komimisijas ziņojumu?
Iebildumu nav. Šis ziņojums pieņemts. — Lūdzu
ziņot par nākošo likumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par bārbeļu un
paberzu iznīcināšanu redakcijas konimisijai pārlabo-
jumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Nākošais likums.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un pa-
'pi.Hitlajumosnodokļu nolikumā redakcijas, kommisijā
liek priekša šādus labojumus. — 1. panta 3- rindiņā
pec «272., 273., 274., 275., 324.,» pievienot «449. un
450:». 24. panta piezīmes 4. rindiņa teikt: «tanīs
pašos termiņos» . 262. panta 8. punkta 1. rindiņu

izteikt tā: «valsts kases kvīti vai tas apstiprinātu
norakstu.» 273. panta piezīmes otrā rindiņa teikt
«termiņš pārskata apstiprināšanai» . I pielikuma
1. panta priekšpēdējā rindiņā likt: «bet citos lie-

lākos centros — pie attiecīgiem nodokļu inspekto-
riem». Piezīmi izlabot tā: «Pie valstij neapstrīdami
pienācīgām naudas summām, skaitāmi, arī _ visi uz
satiksmes ministra apstiprinātām pasta, telegrāfa,
telefona un radio taksēirn pamatoti prasījumi». Pie-
likuma 7. panta sākumā jāteic: «Tāda pat atlīdzība
pienākas». 2. nodalījumā 120. panta 2. rindiņā pēc
vārdiem «nekustamā mantā vai» likt vārdus «tas
izmantošanā notikušas pārgrozības». Beigas IV no-
dalījuma vietā likt HI nodalījumu. — Vairāk pārla-
bojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi ap-
stiprināti!. — Nākošais likums.

Referents G. Mīlbergs: Tā kā otrie pārgrozī-
jumi un papildinājumi nodokļu nolikumā apvienoti
ar iepriekšējo, tad sakarā ar jau ziņoto, par tiem
atsevišķi vairs nav, ko ziņot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to 2. die-
nas kārtības punkts izlemts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu par kuģu nodokli no kuģiem
piekrastes braucienos. Referenti V,
Sanders un J. Annuss, Vai referents Annuss vēlas
turpināt savu referātu? (Referents/ Annuss no vie-
tas: «Jā, pagājušo reizi es to nepabeidzu.») Vārds
finanču kommisijas referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Jau pagājušo reizi es aiz-
rādīju, ka pastāvošais likums par kuģu tonnāžas,
loču un bāku nodokļiem izdots 1921. gadā; tas ir
novecojis, dzīve ir aizgājusi pa šiem laikiem tālu uz
priekšu, un ir izrādījies;,, ka dažādu apstākļu dēļ li-
kums vairs nevar apmierināt prasības, kādas šim
nodoklim būtu — tas ir par daudz formāls, jāiekasē
ka trīs, atsevišķi nodokļi. Tāpēc finanču kommisijā
izšķīrās, ka būtu pieņemams viens jauns nodoklis,
kurā būtu apvienoti tonnāžas un bāku nodokļi. Par
loču nodokli, tā kā te ir atlīdzinājums par pakalpo-
jumiem, kommisijā atzina, ka būtu izdodama atse-
višķa loču nodeva.

Pārejot tieši pie likuma, jāaizrāda, ka likuma 1.
pants nosaka, ka šis nodoklis ņemams 4 ostās — Rī-
gas, Liepājas, Ventspils un Ainažu un ka to aprēķi-
nās par veselām tonnām, pie kam 1. piezīmē pare-
dzēts, ka visi peldošie līdzekļi līdz 20 brutto reģi-
strētām tonnām, no šī nodokļa, atbrīvoti. 2. piezīmē
paredzēts, ka finanču ministris var attiecināt šo no- .
dokli arī uz citām- jaunierīkotām ostām.

2. pants runā par to, kādi braucieni būtu uzska-
tāmi par piekrastes braucieniem.

3. pants ir pats svarīgākais.. Tas runā par to, kā
aprēķināt šo nodokli._ Te redzams, ka par iebrauku-
mu un izbraukumu, jāmaksā nodoklis par katru re-
ģistrētu tonnu. Piekrautiem kuģiem jāmaksā 18
santimupar tonnu. Tagad pastāvošais nodoklis nav
tik liels; tas ir par 2 santīmiem mazāks: tonnāžas
nodoklis ir 6 santīmiun bāku nodoklis —10 santīmi.
Bet te ir panākta vienošanās ar kuģniecības pār-
stāvjiem; viņi ir piekrituši šai paaugstināšanai par
2 santimiem.

Panta otrā punktā ir runa par kuģiem ar ba-
lastu vai ar daļas kravu, ja tā nepārsniedz vienu
ceturto daļu no netto tilpības,, — tad nodoklis jā-
maksā pusapmerā, t. i. 9 santīmi par katru reģistrē-
tu tonnu. Salīdzinot ar esošo, te ir tāds grozījums,
— ka tagad par daļas, kravu uzskata ne vairs tikai1/'20 no visas kuģa tilpības, bet jau *% Tā tad turp-
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mak_kuģu,_ ar daļas kravu mūsu ostās, būs daudz
vairāk neka ilīdz_šim. Tas ir uzlabojums kuģiem, jo
tagad varēs ienākt ostas un maksāt pusapmēra no-
dokli arī tādi kuģi, kas līdz šim bieži aizgāja mūsu
Latvijas ostam garam, jo tiklīdz krava pārsniedza1tilpības,nodokli vajadzejji maksāt jau kā pilnam
kuģim. Tagad turpretim jāpārsniedz/4, lai būtu jā-
maksā pilns nodoklis. Tas ir ļoti liels uzlabojums.

3- punktā ir runa par kuģiem — ārzemju brau-
cējiem,, kam nodoklis jāmaksā 50% apmērā, ja tie
pariet no vienas'ostas otrā. Pie šī punkta finanču
kommisijas. vārdā iesniegšu vēl vienu piezīmi, proti
— šādu: «Par kuģi ar daļas kravu uzskatāms tāds
kuģis, kura ostā iekrautā vai izkrautā krava pēc
svara vai tilpuma nepārsniedzU no kuģa netto til-
pības.» Tas ir tas pats, kas paredzēts šī panta' 2.
punkta. Šī piezīme vajadzīga, lai novērstu pārpra-
tumus.. Ta nosaka, ko uzskata par kravu, ,un pro-
ti — par kravu uzskata tikai to, ko kuģis ostā ie-
ejot vai izbraucot izkrauj vai iekrauj.

4. pants nosaka: jakāds tvaikonis iegājis Latvi-
jas ostā un piekrastes braucienos samaksājis ka-
lendāra^ gadā Ls 1,80 par katru reģistrēto tonnu,
tad talak viņam vairs nav jāmaksā pilns nodoklis,
bet tikai 50%. Tāds norēķins pastāv arī tagad.

5. pants runā par tiem kuģiem, kas atbrīvoti no
šī nodokļa, pie kam 1. punktā paredzēts viss tas,
kas jautagad pastāv, bet vēl pielikts klāt, ka no ku-
ģu nodokļa atbrīvoti, tie kuģi, kūpi ienāk ostā, lai
papildinātu savu personālu vai iztiktu malā slimnie-
ku. Panta 2. punkts ir jauns, kāda līdz šim nebija,
un tas nosaka, ka nonodokļa atbrīvoti visi tie kuģi,
kas iegriezušies ostā nepārvaramas varas (force ma-
jeure) apstākļu dēļ. 3. punkts arī ir jauns un runā
par kuģiem, kas ienāk ostā remontēties, bet neizda-
ra nekādas preču, ne pasažieru operācijas. 4. punkts
tāpat ir jauns un runā par kuģiem, kas iziet jūrā iz-
darīt mēģinājumu braucienus un pēc tam atgriežas
atkal atpakaļ. 5. punkts ir pastāvējis arī līdz šim,
tikai ir papildināts ar to, ka no nodokļa atbrīvoti
arī skolas kuģi. Līdz šim tas likumā nebija pa-
teikts. 6. punktā paredzēts, ka atbrīvotas ir arī jacht-
Mubos reģistrētās jādītas, tāpat kuģi ar ekskursan-
tiem un tūristiem. 7. punkts ir jaunsi 8. punkts
jau pastāv. 9. punkts arī pastāv. 10. punkts jaunsun
runā par velkoņiem, kas brauc no Latvijas ostām
uz piekrastes punktiem, un otrādi. Tāpat jauns ir
11. punkts, kas runā par to, ka no nodokļa atbrīvoti
arī 'glābšanas, kuģi. Līdz šim glābšanas kuģi bija
atbrīvoti tikai pa daļai.

6. pants nosaka, ka kuģu nodokli iekasē attiecī-
gās muitas iestādes un ka 3% no kuģu nodokļa ieņē-
mumiem par katru notecējušomēnesi nododami glāb-
šanas staciju ierīkošanai un uzturēšanai, bet 2% —
jūrnieku namam.

Pilnīgi jauns ir 7. pants, kas paredz administra-
tīvus sodus kuģiem, kas izvairījušies no šā nodokļa
maksāšanas, vai arī uzrādījuši nepareizas ziņas
par kravas daudzumu. Šādos gadījumos kuģiem jā-
maksā nenomaksātais nodoklis 5-kārtīgos ap-
mēros.

Tālākos 8. un 9. pantu un beigu noslēguma tek-
stu finanču kommisijas uzdevumā vēlāk iesniegšu
jaunā redakcijā, kas pantu būtību negrozīs. Jauno
redakciju liek priekšā kodifikācijas nodaļa, un tā iz-
teic to pašu domu, tikai noteiktāki. Bez tam tā
ir nepieciešama tāpēc, ka 9. panta pirmā redakcijā
teikts, ka atcelts likumu krājums Nr. 235, kurpretim
visur, kur ir runa par atcelšanu, ir domāts nodokļu
nolikums. Tāpēc ari finanču kommisijā liek priekšā
atcelt nodokļu nolikuma 3. sadaļas 6. nodaļu.

Kommisijas vārdā lūdzu likumprojektam stei-
dzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
un rūpniecības kommisijas referentam Sanderam.

Referents V. Sanders: Augstais nams! Kā
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referents
vara tikai pievienoties finanču kommisijas referen-
tam un no savas puses piebilst, ka likumprojekts
par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes braucienos
grib veicināt tirdzniecību un ievēro arī zvejnieku

.intereses. Tas izteikts 5. pantā, kas nosaka, ka
no kuģu nodokļa atbrīvoti mazi kuģi, starp tiem
zvejnieku velkoņi, kas brauc no Latvijas ostām uz
piekrastes punktiem un otrādi, kā arī zvejas kuģi
un laivas, kas iziet jūrā un atgriežas no zvejas.

Bez tam es aizrādu uz to, ka atcelts arī loču
nodoklis un tā vietā tiek izdoti atsevišķi noteikumi
par loču nodevu. Līdz šim loču nodokli maksāja
visi — arī zvejnieku laivas, arī tādi kuģi, kas loci
nemaz nelietoja,. Tāpēc jāsaka, ka jaunaiskuģu no-
doklis šinī ziņā ir taisnīgāks un ari vienkāršāks, jo
visi kuģu nodokļi ir apvienoti.

Tirdzniecības un rūpniecības kommisijā ap-
sprieda šo likumprojektu un pieņēma bez kādām ga-
rām debatēm. No savas puses arī Jūdzu steidza-
mību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: ' Abi referenti liek
priekšā steidzamību šim likumam. Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi 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 vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Likums par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes braucie-

nos.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret virs-

rakstu nav? Virsraksts pieņemts. — 1. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«No visiem kuģiem piekrastes braucienos Rīgas, Liepājas,

Ventspils un Ainažu ostās ņemams nodoklis, kuru aņrēķ'.na pēc
mēru grāmatas vai izmērīšanas apliecības datiem. Aprēķini
izdarāmi noapaļotās, veselās tonnās; dalās atmetamas, ja tās
mazākās par pusi, bet skaitāmas par veselu, ja tās ir puse vai
lielākas par pusi.

1. piezīme. Šis nodoklis attiecināms uz visiem peldošiem
līdzekļiem lielākiem par 20 brutto reģistra tonnām,
kurus izlieto piekrastes kuģošanai.

2. piezīme. Finanču ministrim ir tiesība kuģu nodokli
attiecināt arī uz jauniecikojamām ostām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? Referenti arī neveļas vārdu? 1.
pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2.
pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Par piekrastes braucieniem uzskatāmi braucieni kā

starp Latvijas ostām, tā ari starp Latvijas ostām un jūrmalu.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta vārdu

neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbal-
sīgi pieņemts.. — 3. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Kuģu nodokli aprēķina atsevišķi ;ķā papjeb^auķumu, tā

par izbraukumu, sekojošos apmēros.par katru kiiģ^ņeļjņ
^

re-
ģistra tonnu tilpības: . ,'vj

1) no piekrautiem kuģiem.... Ls 0,18 'i «3»
2) no kuģiem ar balastu vai daļas kravu, ja\pēdejā> .ne-

pārsniedz ivienu. ceturtdaļu ; no kuģa netto ..-tilpības
Ls 0,09

*
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3) no ārzemju braucienu kuģiem _apkartbraucienos starp
Latvijas ostām — 50% apmēra noša (3.) panta 1. un
.2. punktā attiecīgi noteiktam likmēm.

Piezīme. Ja velkoņa dokumentos nav noradīta ta netto
tonāža, tad, kuģu nodok 1! aprēķinot, to. pieņem ka
līdzīgu 25% no velkoņa brutto tonnāžas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Annuss
iesniedzis priekšlikumu:

«3. pantu papildināt ar šādu 2. piezīmi:
«2. piezīme. Par kuģi ar dalu kravu uzskatams tāds ku-

ģis, kura ostā iekrautā vai izkrautā krava pec sva-
ira vai tilpuma nepārsniedz ^

no kuģa netto tilpī-
bas.»—»

Vai referenti vēlas izteikties par šo pārlabo-
jumu? Vārds finanču kommisijas referentam Au-
nusam-

Referents J. Annuss: Šo piezīmi es iesniedzu fi-
nanču kommisijas vārdā, un tā noskaidro, kas ir
daļu krava, kas ir loti vēlams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai tirdzniecības un
rūpniecības kommisijas referents atbalsta šo priekš-
likumu?

Referents V. Sanders: Kommisijā šāds priekš-
likums nav apspriests, bet es to varu atbalstīt

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
3. pants ar finanču kommisijas referenta priekšli-
kumu —

3. pantu papildināt ar 2. piezīmi:
«Par kuģi ar dalu kravu uzskatams tāds kuģis, kura osta

iekrautā vai izkrautā krava pēc svara vai tilpuma nepārsniedz
1|» no kuģa netto tilpības.»

Otrs referents piekrīt panta pārlabojumam. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
3. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
4. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Kuģi, kuri vienā kalendāra gadā nomaksājuši par visām

Latvijas ostām kopā š'nī likuma paredzēto nodokli par katru
netto reģistra tonnu tilpības Ls 1,80, līdz _kalendara_ gada bei-
gām maksā kuģu nodokU tikai 50% apmera._ bet kārtējas sa-
tiksmes kuģi pēc šīs nomaksas katra atsevišķa osta līdz kalen-
dāra gada beigām šajās ostās ir no kuģu nodokļa brīvi.

Piezīme; Noteikumus par kārtējas satiksmes kuģiem
izdod finanču ministris.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 4. panta
neviens nevēlas? 4. pants nak nobalsošana. Ludzu

-'ties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pie-

;. — 5. pants.,
ekretāra biedrs R. Dukurs:
? Jo kuģu nodokļa ir brīvi:
I kuģi, kuri ienāk ostā saņemt orderi_ tālākam braucie-

nam uzņemt kuģa vajadzībām kurināmo, pārtiku, ūde-
ni, tāpat kuģi, kuri ienāk ostā vētras, avārijas, pretē-
ja vē,a vai ledus apstākļu dēl vai arī kuģa personāla
papildināšanai vai slimnieku nodošanai ma'a, ja tie
neapmaina pasažierus un neuzņem vai neizdod kravuj

l kuģi. kuri, izejot jūrāļ atgriežas atpakaļ tanī paša osta
vētras, ledus, miglas vai citu nepārvaramas varas ap-
stākļu (force majeure) dēļ:

) kuģi, kuri ienāk ostā īremontēties, ja viņi neizdara
nekādas preču ne pasažieru operācijas;

) kuģi, kuri iziet jūrā izdarīt mēģinājumu braucienus,
no kuriem tieši atgriežas atpakaļ osta;

) visi valsts un pašvaldību iestāžu kuģi, _kā savas va'sts,
tā arī ārvalstu, kad uz viņiem neparvada_ tirdznie-
ciskos nolūkos preces un pasažierus. Pie tādiem ku-
ģiempieder: kāta kuģi, muuas uzraudz'bf. s kuģi, hidro-
grāfiskie un sko as kuģi, zemessūceju un zemessmeleju

karavānas, led'auži, peldošie celtņi, peldošie doki un
tamlīdzīgi dienesta kuģi;

) jachtklubos reģistrētas jachtas, kā arī kuģi ar ekskur-
santiem un tūristiem;

) kuģi kuri apstājas ārpus ostas, ārējā reida vai prieķš-
ostā un neizdara ne pasažieru apmaiņu, ne kuģa pie-
kaušanas vai izkraušanas operācijas;

) kuģi braucienos vienas ostas rajonā, kā arī braucie-
cienos, kuru abi ga'a punkti ir Liepājas jūrmala;

) vietējie zvejas kuģi un laivas, kas iziet un atgriežas
no zvejas;

î H

?

10) velkoņi, kuri izdara braucienus no Latvijas ostam uz,
piekrastes punktiem un otrādi;

11) vietējie glābšanas kuģi.
Piezīme,. Ja kuģi izkrauj, lai to izlabotu vai apskatītu

viņa bojājumus, un pēc tam kravu atkal tanī paša
kuģī iekrauj, tad tas nav uzskatāms kā preču operā-
cija, kaut arī kuģis avārijas de! nespētu uzņemt
visu kravu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 5. panta
neviens nevēlas- 5. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos,kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas. atturas? . Nav. 5. pants vienbalsīgi pie-
ņemts.. — 6. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Kuģu nodokli iekasē attiecīgas muitas iestādes.
3% no kuģu nodokļa ieņēmumiem par katru notecējušu

mēnesi nododami glābšanas staciju ierīkošanai un uzturēšanai,
bet 2% — jūrnieku namam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
neviens nevēlas? 6. pants nāk nobalsošana. Lu-
dzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi
pieņemts. — 7. pants..

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Kuģi, kuri izvairījušies no šī nodokļa maksas vai uzrā-

dījuši nepareizas ziņas pair kravas daudzumu, sodāmi admini-
stratīvā kārtā līdz nenomaksātā nodokļa pieckārtīgam apmē-
ram. Sodu uzliek muitas iestādes un bez tam iekasē neap-
strīdamas prasības kārtībā nesamaksātos nodokļus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 7. panta
neviens nevēlas? 7. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi pie-
ņemts. — 8. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Instrukcijas šī likuma izvešanai dzīvē izdod finanču

ministris.»
' Priekšsēdētājs' P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

vēlas? Finanču kommisijas referents J. Annuss
iesniedzis priekšlikumu:

«8. pantu izteikt šādi: «Bez iepriekšējos pantos paredzē-
tā kuģu nodokļa ņemamas arī loču nodevas pēc Ministru kabi-
neta izdodamiem noteikumiem.»—»

Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas. re-
ferents atbalsta šo jauno redakciju. Lieku 8. pantu
uz balsošanu finanču kommisijas referenta iesniegtā
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 8. panta
pieņemšanu jaunajā redakcijā. Tādu nav. Kas at-
turas? Nav. 8. pants finanču kommisijas referenta
priekšā liktā redakcijā vienbalsīgi pieņemts. —
9. pants.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ar šo atceHs 1921. g. 16. decembra likums par kuģu ton-

nāžas, loču un bāku nodokļiem (lik. kr. 235), izņemot to šī
likuma daļu, kura attiecas uz loču nodokli, kas atvietojama ar
Ministru kabineta izdodamiem noteikumom par loču nodevu
kuģiem piekrastes braucienos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 9- panta vārdu
neviens nevēlas? Finanču kommisijas referents J.
Annus iesniedzis priekšlikumu:

«Lieku priekšā 9. pantu izteikt šādi:
«Instrukcijas šī likuma izvešanai dzīvē izdod finanču mi-

nistris.» — »
Lieku uz balsošanu 9. panta jauno redakciju.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 9. pants finanču
kommisijas referenta priekšā liktā redakcijā vien-
balsīgi pieņemts. ?— Noslēguma teksts.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Šis likums stājas spēkā pēc viena mēneša no izsludi-

nāšanas dienas.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Finanču kommisijas

referents J. Annuss liek priekšā
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pieņemt šādu noslēguma tekstu :
«Šis likums stājas spēkā pēc viena mēneša no izsludinā-

šanas dienas, līdz ar ko ir atcelta nodokļu nolikuma (1928. g.
izd.> III sadaļas sestā nodaļa, izņemot otro nodalījumu par
loču nodokli, kas atcelts ar to dienu, kad stājas spēkā Mini-
stru kabineta uz šī likuma 8. panta pamata izdodamie notei-
kumi. » ,

Lieku noslēguma tekstu jaunā redakcijā uz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tos, kas, ir pret tā pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. No-
slēguma teksts finanču kommisijas referenta priekšā
likta redakcija vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visuma pārlabotā veidā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas?_ Nav. Likums visumā pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas kommisijas zi-
ņojums būs nākošā sēdēj

6. dienas kārtības punkts — Saeimas kār-
tības, ruļļa papildinājums. Referents A.
Petrevics. Ludzu referentu referēt. Vārds referen-
tam, Petrevicam.

Referents A. Petrevics: Augsti godātie depu-
tātu kungi! Organizācijas kommisijā no parlamen-
tāras izmeklēšanas komimisijas ienāca priekšlikums
papildināt Saeimas kārtības rulli ar 172. pantu tādā
ziņa, lai parlamentārai izmeklēšanas komimisijai būtu
tiesības savā darbībā izmeklēt arī privātas iestādes
un nopratināt privātas personas.

Līdz šim Saeimas kārtības rullī nebija nekādi
noteikumi par parlamentāro izmeklēšanas kommi-
siju, ko paredz satversmes 26. pants. Līdzšinējās
parlamentārās izmeklēšanas kommisijas uzaicināja
uz nopratināšanu vienīgi personas, kuras atradās kā-
das valdības iestādes iespaidā, citiem vārdiem sa-
kot — uzaicināja attiecīgās personas ar attiecīgo
ministru starpniecību, jo ministri kā Saeimai pado-
tas personas, saskaņā ar mūsu kārtības rulli ir
spiesti sniegt ziņojumus katrai Saeimas kommisijai,
tā tad arī parlamentārai izmeklēšanaskommisijai.

Ciktāl ministri ir padoti parlamentam,, tiktāl ari
visas valdības iestādes un valdības rīcībā esošās
personas parlamentārai izmeklēšanas kommisijai ir
iespējams nopratināt. Bet kas attiecas uz privātām
personām, tad, ja kāda privāta persona to> nevēlas,
parlamentārai izmeklēšanas konimisijai nav iespē-
jams viņu nopratināt. Līdz šim parlamentārā iz-
meklēšanas kommisijā uzaicināja uz kommisijas sē-
dēm arī privātas personas, bet viņai nav nekādu lī-
dzekļu piespiest kādu privātu personu ierasties, uz
nopratināšanu. Tas pats jāsaka par privātām ie-
stādēm. Parlamentārā izmeklēšanas kommisijā. var
revidēt zināmu valsts iestādi, ciktāl tā padota mi-
nistrim, un ciktāl ministris padots Saeimai, bet pri-
vātas iestādes un privātos uzņēmumus parlamentā-
rai izmeklēšanas kommisijai nav iespējams revi-
dēt, jokatra privāta iestāde vai uzņēmums var slēgt
savas durvis šās parlamentārās izmeklēšanas kom-
misijas locekļiem:.

Lai parlamentārai izmeklēšanas kommisijai
būtu iespējams uzaicināt un nopratināt arī
privātas personas, šādas tiesības jānodrošinalikumā.
Cits jautājums ir, vai privātās personas vēlas atbil-
dēt, dot paskaidrojumus, vai nē — tā ir lieta par
sevi; piespiest dot paskaidrojumus nevar neviens —

ne izmeklēšanas kommisijā, ne tiesa, kurai pa-
rasti ir 'darīšana ar nopratināšanu; ari izmeklēšanas
tiesnesis nevar piespiest dot paskaidrojumus. Par-
lamentārā izmeklēšanas kommisijā var uzaicināt
kādu personu un uzstādīt viņai zināmus jautājumus,
bet ja tā persona nevēlas atbildēt, tad nav nekādas
iespējas viņu piespiest dot liecību. Pret liegšanos
dot liecību tiesai nekādu līdzekļu nav, tādus arī ne-
var un nevajaga paredzēt — tiktāl personas brī-

vība jāatzīst. Bet parlamentārai izmeklēšanas kom-
misijai jādod vismaz tiesība uzaicināt privātas) per-
sonas uz nopratināšanu. Lai parlamentārai izmeklē-
šanas kommisijai šādas tiesības būtu, viņa liek
priekšā papildināt mūsu kārtības: rulli.

Saprotams, privātu personu nopratināšana in-
teresē parlamentāro izmeklēšanas komimisiju tikai
tiktāl, ciktāl tā attiecas un var attiekties nz revidē-
jamām lietām, kurām parlaments to iecēlis. Nopra-
tināt privātas personas par tādām lietām, kam nav
sakara ar izmeklēšanas kommisijas uzdevumu, tā
nevar un to arī nedarīs, jo viņai nav nekādas vaja-
dzības tādu nopratināšanu izdarīt. Tā saprotama
privātu personu nopratināšana, saskaņā ar notei-
kumiem, ko tagad celšu Augstajam namam priekšā
organizācijas kommisijas uzdevumā. Projekts ir iz-
dalīts arī Augstā nama locekļiem.

Tas attiecas arī uz privātām iestādēm un uzņē-
mumiem, tikai ne uz katru iestādi. Parlamentārā
izmeklēšanaskommisijā bija iesniegusi organizācijas
koimimisijai priekšlikumu, nenosaucot gadījumus, kad
?izmeklēšanas komimisija varētu iejaukties un revidēt
privātus uzņēmumusun privātas iestādes. Lai necel-
tos nekādi pārpratumi, organizācijas kommisijā pa-
pildināja iesniegto priekšlikumu, un šis j>apildi.nā-
jums ir tāds, ka privātas iestādes un privātus uzņē-
mumus izmeklēšanas komumisija var revidēt tad, ja
šīs privātās iestādes vai uzņēmumi saņem pabalstus,
kreditus vai pasūtījumus no valsts. Ja tādu pasūtī-
jumuun kreditu nav, tad nevar būt runa par to, ka
parlamentārā izmeklēšanas kommisi'ja varētu uz-
sākt kādu izmeklēšanu. Saprotams, ka parlamen-
tārā izmeklēšanas koimmisija to tā arī bija domājusi,
bet, lai nebūtu pārpratumu, organizācijas kommisijā
projektu papildināja. Tā tad parlamentārai izmeklē-
šanas kommisijai privātos uzņēmumos un iestādēs
durvis būs atvērtas tikai tanīs .gadījumos, ja tās sa-
ņem kreditus un pabalstus vai pasūtījumusno valsts
tiešā vai netiešā veidā. Kommisijā te ieveda vār-
dus «netiešā veidā». Kreditu saņemšana netiešā
veidā, varētu būt piemēram vekseļu rediskonts;
tas nav tiešs kredits, bet tomēr te netiešā veidā
saņem valsts pabalstu.

Tā tad organizācijas fcoimimīisijas priekšlikums
grib panākt, lai parlamentārai izmeklēšanas kommi-
sijai būtu iespēja nopratināt privātas personas un
revidēt privātas, iestādes un uzņēmumus- Bet šeit
bez privātām iestādēm un uzņēmumiem minēti arī
vēl pašvaldībasuzņēmumi. Var gadīties,ka ari paš-
valdībās, ja tās saņem līdzekļus, pasūtījumus vai
kreditus no valsts, tieši vai netieši — un tādi ga-
dījumi ir —, vajadzīgs revidēt; priekšā
'liekamais pants nodrošina parlamentārai izmeklēša-
nas kommisijai tiesības to darīt.

Bez tam šeit vēl minēts vārds «valdības». Pa-
tiesību sakot, valdības iestādes, ir atvērtas izmeklē-
šanas kommisijas, locekļiem arī līdz šim, jo mini-
strim tiesība pieprasīt un pavēlēt saviem apakšnie-
kiem atvērt durvis katrā vietā. Tā kā ministris ir
Saeimā atbildīgs, līdz šim nav bijis gadījumu, kad
ministris butu šīs tiesības bēdzis. Tomēr, lai kom-
misijai savas tiesības nebūtu tikai, jāprezumē, šis
likumapārlabojums paredz, ka revidēt var arī val-
dības iestādes. Liekas, Saeimai nevar būt nekādu
iebildumupret šādu tiesību piešķiršanu parlamentā-
rai izmeklēšanaskommisijai. Tas, bez šaubām, tikai
nodrošina valsts intereses, un valsts interešu dēļ tas

, ir nepieciešams. Tapec es, ceru, kā AfUigstais nams
; neizteiksies pret šo priekšlikumu.
i Talak ir vēl viens nosacījums. Ja likumā būs

tikai pasacīts, ka parlamentārai izmeklēšanas kom-
misijai ir tiesība izaicināt privātas personas, revidēt
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privātas iestādes un uzņēmumus un arī pašvaldības
iestādes, ja likums šīs tiesības _gan piešķirs, bet
nebūs paredzēti nekādi līdzekļi, ka šīs tiesības reali-
zēt, tad var gadīties, ka likums_paliek bez kādas no-
zīmes, bez kādas vērtības. Tapec organizācijas kom-
misija no savas puses atzinapar nepieciešamu pie-
likt klāt šim; noteikumam vēl vienu, un proti: ja
iestādes vai privātas personas negribētu padoties
parlamentārās izmeklēšanas kommisijas aicināju-
miem, vai šīskomimisijas gribai kaut korevidet, ne-
gribētu atvērt savas durvis, tad izmeklēšanas kom-
misijai tiesība pieprasīt, lai policija _ar savu varu
nāktu kommisijai palīgā un nodrošinātu iespēju iz-
aicināt attiecīgās personas vai revidēt attiecīgas ie-
stādes. Bez šī noteikuma, kā jau teicu, tiesības, kā-
das izmeklēšanas kommisijai paredzētas panta pir-
mā daļā, paliktu bez nozīmes. Tāpēc arī pēdējā daļa
ir pilnīgi nepieciešama.

Teksts, ko liek priekšā organizācijas kommisijā,
ir tāds: «Parlamentārai izmeklēšanas kommisijai
ir tiesība izsaukt uz nopratināšanu arī privātas per-
sonas un izdarīt revīzijas pieaicinot vajadzības, ga-
dījumos lietpratējus, valdības, paš_valdības,_ un pri-
vātās iestādēs un uzņēmumos, ja šīs privātas iestā-
des un uzņēmumi tieši vai netieši saņem pabalstus,
kreditus vai pasūtījumus no valsts.» _ Panta beigu
noslēgums ir tāds: «Ja šinī pantā minētas personas,
iestādes un uzņēmumi liedzas pildīt izmeklēšanas
kommisijas ar nopratināšanām un revīzijām saistī-
tās prasības, policijai, uz kommisijas pieprasījumu,
ir jāsper spaidu soļi šo prasību nodrošināšanai.»

Šeit varētu būt domstarpības. Es redzu, Berga
kungs krata galvu. Droši vien Jūs, Berga_ kungs,
celsit iebildumus un teiksit, ka par prasībām var
būt runa tikai civilprocesa nozīmē, un tapec šis
vārds ir nepareizi lietots. (A.Bergsno vietas: «Viss
ir nepareizi!») Berga kungs, ļoti var būt, ka pēc
Jūsu domām tas ir nepareizi aiz politiskiem ieme-
sliem, bet ne aiz juridiskiem iemesliem.

Attiecībā uz jautājumu par prasību nebūt vēl
nav teikts, ka latviešu valodā to lieto vienīgi civil-
procesa likuma nozīmē. Lai nebūtu pārpratumu,
tad atstāsim vārdu «prasība» civilam procesam un
liksim šeit citu terminu. Šo vārdu «liegtos pildīt
izmeklēšanas kommisijas ar nopratināšanuvai revī-
ziju saistītās prasības» vietā liksim «liegtos pildīt iz-
meklēšanaskommisijas ar nopratināšanu vai revīziju
saistītos prasījumus». Tad būs. pavisam skaidrs un
nepārprotams, ka ja,izmeklēšanas kommisijā aicina
kādu personu uz nopratināšanu «n šī persona liedzas
nākt, tad viņu var atvest spaidu kārtā ar policijas
palīdzību. Tas ir šī panta saturs.. No otras' ,puses,
jakāda privāta iestāde liegtos atvērt savas durvis,
tad policija spaidu kārtā piespiestu to darīt. Tā tad
vārda «prasības» vietā varētu (likt vārdu «prasīju-
mus» un «nodrošināšanai» vietā vārdu «izpildīšanai».
Vārdu sakot, es šeit likšu priekšā attiecīgu redak-
ciju, lainebūtupārpratumu. Bet visumā ar savu bū-
tību, ar savu saturu un arī savu juridisko formu šis
priekšlikums ir pieņemams. Tas nevar radīt ne-
kādas šaubas, un tāpēc ari organizācijas kommisijā
to pieņēma vienbalsīgi.

Es paredzu vēl citus iebildumus. Te daudz var
runāt par to, kā privātu personu izsauc uz nopratinā-
šanu: kādos apstākļos, kādā laikā, kādos termiņos, ar
pavēsti, vai bez pavēstes, vai citādā veidā, kā tas
paredzēts kriminālprocesa likumā. Te par to nekas
nav pateikts,. Tālāk te nekas nav teikts ari par ,to,
kad. uzskatīt kādas personas neierašanos par' liku-
mīgu un kad par nelikumīgu, vārdu sakot—.nav
paredzēti kriminālprocesa noteikumi. Man liekas,
ka izstrādāt veselu reglamentu saskaņā ar krimināl-

Hprocesu
šeit absolūti.nav vajadzīgs. Parlamentārā

izmeklēšanas kommisijā atrodas parlamenta kon-
trolē. Parlaments var kārtīgi savu izmeklēšanas
kommisiju kontrolēt. Tā ir parlamenta rīcībā, un
parlamentam, ir pēdējais vārds. Nav tāpēc vaja-
dzīgs paredzēt visus, gadījumus visos sīkumos. Pie-
tiek ar to, ka izmeklēšanas komimisijai ir tiesība uz-
aicināt privātas personas, ka viņām ir jāierodas un
gadījumā, ja viņas to nedara, ir iespējamsaicināt ari
policiju palīgā. Tas pats jāsaka arī par privātiem
uzņēmumiem.

Domāt, ka kamm.is.ija te varētu pielaist kādu
ļaunprātību, nav pamata, jo līdzšinējokoimimisiju dar-
bība to nav pierādījusi. Ka tas nevar būt, to ga-
rantē arī šis Augstais nams, zem kura kontroles šī
kommisijā strādā. Tāpēc organizācijas kamimisijas
vārdā, kas šo papildinājumu pieņēma vienbalsīgi,
lūdzu arī šeit to pieņemt un lūdzu steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav- Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par steidzamību. Par steidza-
mību nodotas 38 balsis, pret to nav nodota neviena
balss, atturējušies33. Steidzamība pieņemta. — At-
klāju vispārīgas, debates. Vārds deputātam Ber-
gam.

A. Bergs (nacionālais, bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Es ļoti labi apzinos, ka uzstāties
un runāt pret likumu, ko mums te nupat paskaidroja
referenta kungs, ir ļoti nepopulārs uzdevums un var
būt pat bīstams deputātam, jopēc visa tā, kas par
to jau runāts sēdes sākumā, var viegli iedomāties,
kas tālāk notiks un ko jūsuprese rītdien rakstīs par
šo lietu. Teiks apmēram sekojošo. Izmeklēšanas
kommisijā ir strādājusi varen dūšīgi-.. (Troksnis un
sarunāšanās.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzv ne-
traucēt!

A. Bergs (turpina): ... ir ķērusi korrupciju un
korruptantus, tomēr visu. nav varējusi saķert un ir
atzinusi, ka -viņai nav diezgan tiesību, ka tās jāpa-
plašina. Un ja nu viņai te nostājas ceļā un saka:
«Mēs šīs tiesības viņai nevaram dot», tad slēdziens.
saprotams, būs tas, ka tie, kas uzstājas pret kommi-
sijas tiesību paplašināšanu, ir korruptanti, korrupci-
jas slēpēji u. t. t. Bet, augsti godātie deputātu
kungi, deputātiem dažreiz jāpildaarī nepopulāri uz-
devumi, jono demagoģijas vien visa Saeima nevar
dzīvot. Ir jāpasaka patiesība tur, kur, varbūt, ir
neizdevīgi to droši teikt. Bet tas ir jādara, un nav
ko bīties, ja tikai lieta ir pareiza. Bet ka tas, ko
es gribu teikt, ir pareiza par to man 'ir .stipra pār-
liecība. Es gribu brīdināt spert soli, ko vēlāk, bez
šaubām, reiz nožēlos. Mēs esam ļoti lepni, ka dzī-
vojam tiesiskā valstī. Mēs esam stipri pārliecināti,
ka tas tiešām,tā ir, t. i. ka mūsu valsts iekārta tie-
šām dibinās uz stipri tiesiskiem pamatiem, ka tiesi-
sku kārtību esam, patiešām nodibinājuši.Bet tie, kas
skatās un spriež no malas, tie par to tik gluži pārlie-
cināti nav. Tur mēs bieži varam dzirdēt citādus
spriedumus!. Un tiešām mēs esam savā rīcībā pie-
laiduši vienu otru faktu, kas pamatoti liek šaubīties,
vai tiešām dzīvojam tiesiskā valstī. Tagad mēs at-
kal taisāmies spert tādu soli, kas šo pārliecību, ka
mēs dzīvojam tiesiskā valstī, tiešām var ļoti stipri
satricināt.

Kā tad tiesiska valsts iekārta iezīmējas? Visu
pirms tā, ka ir noteiktas, zināmas iestādes, kuras ir
kompetentas un kuras vienīgi spriež, kas ir taisnība
un kas ir netaisnība. Tam.' ir zināmas noteiktas ie-
stādes un zināma kārtība, un ārpus tās spriest tiesu
un izpildīt tiesas funkcijas nevar neviens. Tagad
imēs, kam saskaņā ar mūsu satversmi nav un nevar
būt nekādas tiesības spriest par tiesas darīšanām,
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gribam zināmas tiesas funkcijas dot likumdošanas
iestādes vienai kommisijai. Tas ir tas kļūmīgais so-
lis, pret kuru es visnopietnākākārtā .gribu oponēt, un
ja_ arī vairākums jūsu pusē ir nodrošināts, tad, ma-
zākais gribu atņemt jums iespēju vēlāk, kad jūs
spriedīsit par šo lietu citādi, atrunāties, ka jūs esat
spēruši soli, kura nozīmi un sekas neesat pilnīgi
apzinājušies.

Ap ko tad īsti lieta grozās? Nav gluži viegli
atšifrēt nejuridisko valodu, kādā sarakstīts šis Saei-
mas kartības ruļļa,papildinājums. Grūti pat saprast,
kas; te īsti domāts. Ņemsim piemēram otro noda-
lījumu: «Ja šinī pantā minētā persona vai iestāde
liegtos pildīt izmeklēšanas kommisija'S ar nopratinā-
šanu vai revīziju saistītās prasības.» «Prasības» ir
civiltiesisks jēdziens. Tā mēs to pazīstam, un ci-
tādi to nevar saprast. Tā tad it kā kommisijai va-
rētu būt kādas civiltiesiskas attiecības un prasības
pret nopratināmām privātām personām.. Tas ir
pilnīgs absurds. Kā kommisijai var rasties civiltie-
siskas prasības, pret privātām personām? Arī refe-
renta kungs apķērās un teica, ka «prasības» neesot
īstais vārds. Tas nav valodas jautājums, jo vārds
«prasība» civiltiesiskā valodā ir pilnīgi noteikts jē-
dziens, ja grib runāt juridiskā valodā.

Šīs prasības varot nodrošināt. Arī prasību no-
drošināšana ir civilprocesā parasts jēdziens. Mēs
zinām, ka tā ir apķīlāšana, drošības naudas iemaksa
u, t. t. Tā tad parlamentārā izmeklēšanaskommisijā
varētu prasīt no privātām personām vai iestādēm zi-
nāmu drošības naudu, apķīlāt u. 1.1. Par ko? Labi,
lai tas tā būtu, bet likums nosaka, ka, nepildot šo
prasību, to var nodrošināt ar policijas palīdzību
spaidu kārtā. Kur tas redzēts, ka civilprasību no-
drošina ar policiju spaidu kārtā? Ar kādiem, spai-
diem to darīt, te nav teikts, bet ir atstāts tukšums.
Kādi tie būs? Šinī ziņā nav nekādas robežas.

Referuents teica, ka nopratināmo cilvēku varot
atvest uz kommisiju, kur viņš var atbildēt, bet var
arī neatbildēt, un vairāk neko. Kungi, ja. jūs tā esat
domājuši, tad jūs neesat 'uzrakstījuši to, ko esat
domājuši. Tas, ko jūs, esat uzrakstījuši, nesprauž
nekādas robežas. Pēc tā, ko jūs esat uzrakstījuši,
kommisijā ar savām ārkārtīgām jaunāmtiesībām var
rakstīt priekšā nezin ko. Jēdziens «nodrošināt»,
acīmredzot, ir ņemts no kriminālprocesa likuma,
kur izmeklēšanas tiesnešam zināmos apstākļos jā-
sper zināmi soļi, lai apvainotā persona nevarētu iz-
bēgt tiesai, nodrošināt tiesai viņapersonu. Bet, aug-
sti godājamie deputātu kungi, kriminālprocesā ir ve-
sela rinda garantiju. Mūsu kriminālprocess 100 un
vairāk pantos runā par to, ar kādiem noteikumiem
šāda nodrošināšana iespējama. Tuir ir vesela rinda
garantiju un noteikumu, kā izmeklēšanas tiesnesim
jārīkojas.Katru viņa soli var pārsūdzēt apgabaltiesā,
kas to pārbauda. Bet še kommisijā vienkārši var
iedomāties, ka viņai vajaga nodrošināt sev kādu
personu, ko viņ^ iurpmāk nopratinās, varbūt no-
pratinās pēc mēneša, un tad nu viņa prasīs, lai po-
licija viņai nodrošinātu šo personu, varbūt pat lai
to apcietinātu. Sakait, kungi, vai te vēl paliek kas
pāri no personas, brīvības? Vai te vēl kas paliek
pāri no «magna charta», no tiesību jēdziena? To
gan būs grūti apgalvot.

Sacītais attiektos uz privātpersonām. Bet
te vēl ir runa par privātām iestādēm, un uzņēmu-
miem un valsts un pašvaldības iestādēm,ko kommi-
sijā varēs revidēt. Es nezinu, ko te domā ar vārdu
«revīzija»: Tā, kungi, nebūs nekas vairāk, kā vien-
kārša kratīšana, kad ieies kādā privātā uzņēmuma
vai citā iestādē un uzsāks revīziju. Es nevaru ie-
domāties, ka mēs vārētu, dot tik plašas tiesības bez
kādām garantijām, kur katram izmeklēšanas tiesne-

sim ir vajadzīgs pieņemt motivētu pārbaudāmu lē-
mumu, lai varētu kādu izkratīt._ Bet 'te vienkārši ies
iekšā un sāks —es saukšu īsta vārda — kratīšanu-

Tālāk teikts, ka pie revīzijas, īsta vārda sau-
cot, kratīšanas, var pieaicināt lietpratējus. Krimināl-
procesā ir paredzēts, ka kratīšanas var izdarīt tikai
zināmas personas ar stiprām garantijām, bet te liet-
pratēji varēs nākt bez kaut kādiem noteikumiem un
kratīt kuru katru veikalu un uzņēmumu.

Referenta kungs domāja, ka kratīšanas notik-
šot tikai privātos uzņēmumos un iestādes, kas sa-
ņem tiešā vai netiešā veidā pabalstus vai kreditus
vai arī pasūtījumusno valsts. Grūti, gan laikam,bus
iedomāties un atrast kaut cik lielāku uzņēmumu vai
pasākumu mūsu valstī, kas tagadējos apstākļos tieša
vai netiešā veidā nesaņemtu pabalstus no kādas
valsts iestādes, piemēram Hipotēku bankas, Zemes
bankas, vai Latvijas bankas. Es domāju, ka reta zem-
nieku māja būs tāda, kur uz, šo noteikumu pamata
nevarēs ieiet iekšā un sākt kratīšanu. Gandrīz ik-
katras lielākas vai mazākas mājas īpašnieks saņem
kreditus no vietējiem kreditkooperatīviem, kas at-
kal savukārt kreditējas Latvijas banka, vai saņem'
tiešus, kreditus no Zemes vai Hipotēku bankas, _ Ka-
trā mājā jūs varat_ iet iekšā, katra uzņēmuma jus
varat iet iekšā un sākt kratīšanu, Ka tur vel paliktu
kas no neaizskaramības, to taču nevar apgalvot.
(Starpsauciens.) Es gribētu redzēt, ka jus revidēsit,
nekratīdami.

Referenta kungs mēģināja atrast lielu ierobežo-
jumu likumā ar to, ka. domāts revidēt tikai par tam
summām, kas saņemtas kā aizņēmumi. Ja tas ta
domāts, tad atkal man jāsaka,ka jus esat uzrakstī-
juši ne to, ko esat domājuši. Tiešam, ja kāds pa-
sākums ir dabūjis kādas summas no Valsts bankas,
ja viņš ir saņēmis kādu pabalstu, tad varētu but
zināma loģika interesēties par šīm summām. Es
pilnīgi pielaižu, ka var interesēties par to, kur palicis
piespriestais pabalsts vai aizņēmums — tam, vel bu-
tu savs raison; bet pēc šīs, redakcijas iznāk, ka. var
kratīt un revidēt visur un visu, kur ir tikai saņemts
kaut viens lats, cik vien patīk. Jūs redzat, ka, tul-
kojot šo likumu, tas iet pāri visam robežām, iznī-
cina visas robežas. Pa šo ceļu mes nedrīkstam iet,
un, man liekas, arī jūsvēlāk apķersities un teiksit:
mēs esam gājuši!par tālu.

Gribu tikai aizrādīt uz paralēli ar to, kas nesen
notika publisko tiesību kommisijā. Tur izceļas strī-
dus par to, vai tiesu iestādes_ var pieprasīt ziņas,
kas iegūtas statistisku ziņu krāšanas veida. Ja ne-
maldos, tieslietu ministra kungs un es bijām, vienīgie,
kas uzskatījām, ka statistiskā biroja durvistiesuje-
stādēm nedrīkst būt slēgtas, tāpēc ka no tā nekāds
ļaunums nevar celties un ka ŠMziņā tiesu iestādēm
jādod priekšroka. Jūs tam bijāt pretim un _tā arī
nobalsojāt, t. i. sargājāt statistiskā biroja noslēpumu.
Bet ko jūs darāt šeit?Durvis, kuras jūs turat slēgtas
tiesu iestādēm, jūs ar plašu roku gribat atvērt iz-
meklēšanas komimisijat! Šai kommisijai nedrīkst
būt nekādu noslēpumu, tai nedrīkst būt noslēpums
nekāds privātas personas vai privātai pasākuma
veikals. Te jūs verat durvis vaļā. Tiesai, jus šīs
durvis gribat noslēgt, izmeklēšanas kommisijai tur-
pretim gribat tās atvērt. Ja jūs tādos apstākļos vel
gribat runāt par tiesiskām garantijām 1 mūsu valsti,
tad tas ir absolūti neiespējami.

Šim likumam nav arī nekādas praktiskas vaja-
dzības. Cik ir noskaidrojies, tad iestāde, par kuru
ir runa, tas nelaimīgais «Lats.», savas durvis revīzi-
jai jeb kratīšanai ir atvēris, un kommisiija var šo
iestādi revidēt un kratīt. Es nesaprotu, ko jus vel
gribat! Jūs gribat) izdot likumu, kas liela mēra iz-
nīcinās mūsu tiesisko iekārtu. Es vēlreiz atkārtoju:
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šis likums mums nav vajadzīgs. Tas ir dziļi princi-
piāls jautājums. Tas nav jautājums par korrupcijas
segšanu vai atsegšanu, bet ir !liels_ principiāls jautā-
jums attiecībā uz mūsu valsts iekārtu. Jus pašreiz
gribat spert ļoti kļūmīgu soli, un es uzskatu par savu
pienākumu un uzdevumu aizrādīt uz to. Savu acu-
mirklīgo iedomu dēļ jūs gribat izdot jaunu likumu,
kas lielā mērā iznīcinās mušu tiesisko_ iekārtu.
Es turu par savupienākumu jūs no ta brīdināt. Mums
jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz mūsu tiesisko
iekārtu.

Jau vienreiz aiz līdzīgiem iemesliem jus esat
sadedzinājuši pirkstus, izdodami kara lauka tiesas
likumu. Kreisās valdības laikā ir izdots kara lauka
tiesas likums. Kreisai valdībai pieder tas gods, ka
miera laikā Latvijā pastāv kara lauka tiesas. Tas
bija kara lauku tiesas likums Nr. 1. Tagad, jus gri-
bat izdot tādu pat'likumu Nr. 2. Sava laika jus ap-
dedzinājāt pirkstus ar likumu Nr. 1. Tagad,, kungi,
nesadedzinait pirkstus ar Nr. 2!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*):
Godātie deputātu kungi! Iepriekšējais runātājs, de-
putāts Bergs, kritizēja priekšā esošo likumprojektu
no juridiskā viedokļa. Tāpēc ir lieki no šī viedokļa
vēl ko piebilst. Tomēr es gribētu piezīmēt,ka vācu
frakcija vienmēr ir aizstāvējusi un aizstāv arī vel
tagad to viedokli, ka likumdošanas darbība stingri
jānorobežo no izpildu varas un tiesas. Te mums ir
tāds piemērs, tāds gadījums, kur parlaments grib
savas (likumdošanas funkcijas nostādīt otrā vietā un
spēlēt izmeklēšanas tiesneša lomu ar neaprobežotām
pilnvarām. Vai tas ir nepieciešams? Vai mūsu
pārvaldes orgāni un tiesas šo akciju 'sabiedrību «La-
ta» un «Uniona bankas» lietās nedarbojas vairs kā
pienākas? Līdz šim tam par labu nav nekādu_ pierā-
dījumu. Nav pierādīta nepieciešamība izdot tādu iz-
ņēmuma likuimu.

Vispār likumus nevajadzētu izdot ad hoc, kā-
dam atsevišķam gadījumam. Likumiem jāatbilsttau-
tas izjūtām, no šīm jūtām viņiem jārodas. Es šau-
bos, vai plašās tautas masas izjūt šī izņēmuma li-
kuma nepieciešamību un to pieprasa.

Šim likumam bez tam ir arī vel saimnieciska
nozīme, kas iespiežas saimnieciskā laukā. Visi jūs
esat dzirdējuši par veikala noslēpumiem. Tā ir ļoti
svarīga lieta saimnieciskā dzīvē. Katram veikal-
niekam jākalkulē, jāaprēķina, — uz tā bāzējas visi
viņa panākumi. Kas pareizi kalkulē — nopelni, kas
pārspekulē — ciešzaudējumus. Visās veikalnieciskās
kalkulācijās modernā veikalnieciskā dzīvē kredītam
ir izšķirošā loma. Pie tam.kredits ir viena no vei-
kalnieciskās dzīves visjūtīgākām vietām. Veikals,
kas zaudē kreditu, ir ruinēts.

Ar šo jauno likumu mēs gribam dot parlamentā-
rai izmeklēšanaskommisijai ne tikai tiesību revidēt
visus privātas uzņēmumus, bet savākto materiālu
arī izlietot pēc patikas. Tas nozīmē, ka kommisijā, ja
viņa to atrod pair vajadzīgu, var šos izmeklēšanas
materiālus publicēt, var ziņotpresei par katru kontu
u. t. t. Iedomājāties, ja uzreiz presē tiek paziņots,
kam vienā vai otrā bankā ir noguldījumi, kādas
summas ir viņa tekošā rēķinā, kādu kreditu viņš
tur bauda, kādas garantijas banka par viņu ir uz-
ņēmusies u. t. t.! Es nevaru citādi, kā apgalvot, ka
tādām lietām jāizsauc tieši katastrofa!

Referents motivē šī likuma nepieciešamību gal-
venā kārtā ar to, ka parlamentārai izmeklēšanas
kommisijai jādod iespēja izsaukt un nopratināt ari
privātas personas. Pret to diezin vai kāds cels ie-

*) Runātāja atreferējums.

bridumus. Tomēr smaguma punkts nav šinī jaunajā
likuma nosacījumā, bet gan —_ lai uz šī likumapa-
mata kommisijā varētu revidetarī visus privātos
uzņēmumus un ar iegūto materiālu rīkoties pec pa-
tikas. Tam referents pārgāja viegli pāri, lai gan
šāds likuma nosacījums izsauc visnopietnākās pār-
domas.

Latvija jau ilgi pūlas ap arzeim.es aizņēmumu-
Nospriestās dzelzceļu būves, daudzu ceļu neiespē-
jamaisstāvoklis un citas sabiedriskas, vajadzības jau
sen prasa šādu aizņēmumu. Jums ir zināms, ka šī
aizņēmuma noslēgšanu traucē tas, ka Rīgas pilsētas
valde nepilda savus pienākumus, kasjvtiņai .radušies
sakarā ar īsi pirms, kara izdarīto aizņēmumu. Valsti
neapgrūtina nekādi paradi, bet, 'neskatoties uz to,
mēs tomēr no tā ciešam. Aizņēmuma jautājums tā-
pēc netiek ne no vietas. Šis jaunais likums, bez
šaubām, nepacels Latvijas kreditēšanas iespējas, tai-
sni pretēji. Kapitāls ir ārkārtīgi jutīgs, un katra ie-
laušanās kredita lietās to atbaida. Un šinī likuma
mēs taisni redzam, tādu neapdomīgu ielaušanos.

Referenta kungs paskaidroja, ka valsts intereses
prasa šī likuma pieņemšanu. Mani kungi! Pareiz?
izprastas valsts intereses neprasa vis šī likuma pie-
ņemšanu, bet gan tā noraidīšanu.

Priekšsēdētājs P- Kalniņš: Vārds, deputātam
Juraševskim.

P. Juraševskis {demokrātiskais centrs): Cienī-
jamie deputātu kungi! Šīs dienas debates joskaidri
pierāda, ka mēs, pietiekoši neiedziļināmiessava dar-
bībā un lēmumos, kā ari savos balsojumos. Ja mes
būtu pietiekoši iedziļinājušies balsojumos un deba-
tēs, pieņemot interpellāciju, kas_guļ šī jautājumapa-
matos, tad, man liekas, mums būtu cita pārliecība.

Mlums ir pieņemts pieprasījums, kuramjir zi-
nāms teksts. Tālāk, pamatojoties _uz mušu kartības
rulli un satversmi; mums ir ievēlēta ārkārtēja par-
lamentārā izmeklēšanas kammisija. Ja mes, kungi,
esam pieņēmuši šādus lēmumus, tad mums jābūt
.skaidrībāarī par to, ko lai šī parlamentārā izmeklē-
šanaskommisijā dara, ko mēs tai esam. uzdevuši un
ko mēs no tās gaidām. Lai atļauts man citēt dažus
šī pieprasījuma vārdus.

Parlamentāraikommisijai uzdots: 1) noskaidrot,
kādā stāvoklī atrodas maksāšanas grūtībās nonāku-
šās sabiedrības «Lats» un «Uniona banka», un kādi
valstij paredzami zaudējumi; 2) noskaidrot, kādos
apmēros, kādā veidā un kādos apstākļos ir norisinā-
jusies valsts kreditu piešķiršana «Latam» un «Uni-
ona bankai»; 3) noskaidrot, vai, kādā apmērā un
veidā «Lata» un «Uniona bankas» darbinieku dar-
bībā konstatējamas noziedzīgu nodarījumu pazīmes,
un 4) noskaidrot, kādi svarīgi valsts soļi būtu spe-
rami, lai nākotnē nodrošinātu valsts līdzekļu pasar-
gāšanu no tamlīdzīgas izsaimniekošanas. — Šie ir
tie uzdevumii, ko Augstais nams uzdeva parlamentā-
rai izmeklēšanas kommisijai noskaidrot-

Tagad es labprāt gribētu jautāt Berga kungam,
pa kādu ceļu jāiet, lai šīslietas noskaidrotu, ja, pēc
Berga kunga domām, privātu iestāžu grāmatās —
šinī gadījumā «Lata» grāmatās — parlamentārai
izmeklēšanaskommisiijai nav brīv ieskatīties. Mums
vienīgi atliek vākt ziņas, varbūt, pa avīzēm, nejau-
šiemziņojumiem un uz tiem dibināt savus slēdzienus.
Man liekas, cienītie deputātu kungi, ka neviens no
jumsneapmierināsies ar slēdzieniem, ar priekšliku-
miem, kas dibinās uz avīžu ziņām un nejaušiem do-
rniu uztvērumiem. Lai mēs varētu paskaidrot par
šīim lietām, cik katrs ierēdnis vainīgs, vai kādi no-
ziedzīgi nodarījumi konstatējami viņa darbībā, mums
taču jāieskatās viņa darbā, un, lai ieskatītos tanī
darbā, parlamentārai izmeklēšanas kommisijai va-
jadzīgas zināmas tiesības.
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pareizi, ka «Lata» valde mums ir devusi pie-

krišanu. «Lata» valde ir atļāvusi sākt revīziju. Bet
tam vajadzēja nākt ātrāk — tad', varbūt, šī likum-
projekta ari nebūtu. Tas ir pareizi: «Latam» šis
likumprojekts nav vajadzīgs. Mums_ ir «Lata» pie-
krišana, ka «Lats» atļauj parlamentārai kommisijai
to revidēt. Bet ja jau nu šis likumprojekts ierosi-
nāts, tad vajaga to arī pieņemt turpmākiem gadīju-
miem, kad arī šāda parlamentāras izmeklēšanas
koirnonlsijas revīzija varētu būt vajadzīga.

Aizrādīja, ka šis pants varot izvērsties par
briesmīgu ierociparlamentāras izmeklēšanaskomima-
sijas rokās, nodarīt nezin kādas netaisnības un radīt
lielus saviļņojumus. Hana kungs pat aizrādīja, ja
šī izmeklēšanaskommisijā tik sīki iejaukšoties^visos
privātos veikalos un darījumos, tad tas aizdzīšot no
latviešu zemes visus ārzemniekus. Man liekas, tas
ir illūzijas. Ārzemnieki taisni vāks ziņas ziņu bi-
rojos, pie saviem pārstāvjiem u. t. t-, kas _ ir ar
zināmām iestādēm Latvijā, cik tas kredīta spējīgas
u, t. t.

Cienītie kungi! Mums ir ienācis papīrls no vie-
nas bankas, kurai ir bijuši sakari ar «Uniona» banku-
Šinī papīri tā pārmet valdībai un Latvijas bankai:
klausaities, ko jūs esat darījuši! Jus to banku no-
stādījāt tik labā stāvoklī, jus tai' veltījat tādu uzti-
cību, piešķīrāt tādus kreditus, ka mums gribot ne-
gribot bija jātic, ka jāir viena droša padarīšana.
Un tāpēc, ka mēs paļāvāmies uz jūsu aizrādījumiem,
tāpēc, ka mēs paļāvāmies uz to, ka patiešam šī
kredītiestāde bauda, jūsu uzticību, mes tagad esam
iekrituši un ciešam zaudējumus.

Berga kungs aizrādīja, ka kommisijā esot sākusi
izmeklēt varen dūšīgi, un sāka _šaubijies. vai tikai
šī varen dūšīgā izmeklēšana nebūšot jānožēlo. Man,
kā šīs pariamentārās izmeklēšanas kommis'jas
priekšsēdētājam, jāliecina, ka nekādas varenas du-
šasun pārspīlētu tieksmju kommisijai nav, bet kom-
misijā dara visu, lai visus apstākļus objektīvi no-
skaidrotu un izmeklētu. Nāciet un panmetiet, ka viņa
apstākļus noskaidro_ .neobjektīvi. To jus negribat
darīt, bet tikai aizrādāt, ka viņa strada varen dū-
šīgi — un vairāk neko. Kamēr šī parlamentāra
izmeklēšanas kommisi'ja izpilda savu uzdevumu ob-
jektīvi un pēc savas labākās sirdsapziņas, tikmēr
aizdomu izteikšana ir nevietā.

Berga kuflgs brīnās, vai mēs dzīvojot tiesiskā
valstī un prasa, vai šī komimīisija nedarbojoties pa-
rallēll tiesu iestādēm. Ja Jūs, Bergakungs, ta jau-
tājat, tad sakait ari to talako teikumu, esiet loģiski
savos izteicienos un teiciet, ka tāda, kommisijā nav
vajadzīga. To es saprastu. Teiciet, ka nemaz nav va-
jadzīga tāda parlamentāra izmeklēšanas komm'sija,
ko mēs ieceļam izciliem gadījumiem, ārkārtēju ga-
dījumu izmeklēšanai Pasakait atklāti, ka viņa nav
vietā. Tad es saprastu, ka Jūsesat loģiski savās
domās. Bet ja Jūs parlamentāraļ izmeklēšanas
kommisijai tikai pārmetat varenu aušību, ja Jus iz-
sakāt domas, ka tai vajadzētu pastāvēt tikai uz pa-
pīra, tad es nesaprotu, kapec Jus gribat atļaut viņai
tikai nopratināt valdības ierēdņus, bet nedot v'ņai
nekādas citas tiesības. Ja Jūs gribat sekot tam, kur
paliek valsts līdzekli; tad ņemiet un. prasait atļauju
no tiem, kas tos izlietojuši, lai viņi atļauj revidēt,
kur līdzekļi palikuši.

Berga kungs, vai var iedomāties komiskāku
stāvokli ne tikai parlamentārai izmeklēšanaskommi-
sijai, bet ari Augstajam namam, joparlamentāra iz-
meklēšanas 'kommisijā taču bauda_Augsta nama uz-
ticību, Augstais nams tojir ievēleījs ka savu pār-
stāvi tin uzticējis tai zināmas funkcijas. Ja tas tā,
tad ir loģiski dot šai parlamentārai izmeklēšanas

kommisijai arī tiesības izmeklēt. Šadastiesībasjmu-
su kārtības rulli līdz šim nav paredzētas. Tapec
parlamentārā izmeklēšanaskommisiija ierosināja jau-
tājumu par šo tiesību piekrišanu. _ Mums ir pie-
šķirtas tiesības revidēt vienu iestādi; otru revidē
Finanču ministrija. Mēs ar jFinančuministrijas re-
vīziju apmierināsimies, varbūt, pieprasīsim' tikai da-
žus papildinājumus.

Pārmeta, ka parlamentārā izmeklēšanas kommi-
sijā varēšot visur iejaukties. Ta taču ir bērnu bai-
dīšana! Mēs zinām, ka parlamentāro izmeklēšanas
kommisiju ievēl _retiem, atsevišķiem gadījumiem.
Šoreiz parlamentāra -izmeklēšanas kommisijā ir ie-
vēlēta «Uniona bankas» un «Lata» lietu izmeklēša-
nai,un ar šo divu iestāžu darbībutai arī jānodarbo-
jas un tā jānoskaidro. Ja turpmāk bus noskaidro-
jamakāda cita svarīga lieta, tad ievelēs citu parla-
mentāro izmeklēšanas kommisiju. Tādu kommisiju
neievēlēsim, piemēram gadījuma, ja kādam maiznie-
kam būs izdauzīti logi u. t. t._Mums jāuzticas Aug-
stajam namam, ka viņš ievelēs parlamentāro iz-
meklēšanas kommisiju tikai patiesi svarīgos un ne-
pieciešamos gadījumos. Augsta nama prestižs prasa,
lai šai komimisijai butu arī zināmas tiesības, kuras
tai cer dot šis likumprojekts.

Pieejot šī likumprojekta iztirzāšanai tā, kā to
darīja Berga kungs; mēs varam katru cilvēka soli
un šņaucienu, katru viņa vārdu novest līdz absur-
dam. Mēs skaidri saprotam un zinām, kas ir revī-
zija. Man liekas,,ka neviens nešaubās un neparprot,
ko mēs gribam izteikt ar vārdu «revīzija». Revīzija

nozīmē attiecīga uzņēmuma grāmatu un darbības
revidēšanu. Berga kungs turpretim ar vardu «revī-
zija» grib iedomāties kratīšanu. Viņš iedomājas,
ka parlamentārās izmeklēšanas komitnāsijas locekļi
nu ieģērbsies policistu drēbes, ieradīsies attiecīga
uzņēmumā un uzsāks kratīšanu. Es domāju, ka tik
nopietns deputāts nekādā ziņa nevar domāt tik naivi;
es vismaz to nekādā ziņā nevaru pielaist. Ja te lie-
tots vārds «revīzija», tad, man liekas, ir skaidri sa-
protams, ka te domāta grāmatu un attiecīga uzņē-
muma darbības revīzija. Ta to ir domājusi ari par-
lamentārā izmeklēšanas kommisijā, un te nevarētu
būt nekādu pārpratumu. Vēl dīvaināki. Berga kungs
sajauc revīziju ar kratīšanu.

Tālāk Berga kungs definēja, kas ir vārds «pra-
sība». Viņš teica, ka «prasība» esot tāds vārds, ko
mēs varot saprast tikai civilprocesa un civiltiesību
nozīmē, bet privātā dzīve prasību neesot. Ta ta_d
man nevar būt prasība pēc ūdens glazēs u. t. t. Ne_,
kungi, man liekas; ka šo jēdzienu lieto arī ikdienišķa
dzīvē un ka vārdu «prasība» nav vajadzīgs atvietot
ar vārdu «prasījumu». Tas ir pilnīgi nevieta.

Kā jau..aizrādīju,šī likumprojekta vajadzībujr
radījusi pati dzīve, tāpēc ka tai koimimisijai, ko jus,
kungi, esat izvēlējuši' ar stingriem norādījumiem un
priekšlikumiem, kas minēti pieprasījuma, jabut ga-
tavai atbildēt uz jautājumiem, kas minēti pieprasī-
jumā. Ja jūs, daži kungi, negribat, lai uz šiem jau-
tājumiem atbild, tad jums vajadzēja pieprasi!juma de-
batēs likt priekšā attiecīgus grozījumus. To jums
vajadzēja darīt agrāk, tagad tas ir nokavēts. Mes
esam bijuši neuzmanīgi, to vajadzēja agrāk ikorri-
ģēt, tad, kad bija runa par pieprasījumu. (Starpsau-
ciens: «Tas nav pieprasījums!») Pieprasījums ir vi-
sas šīs lietas pamatā. Parlamentāro izmeklēšanas
kommisiju ievēlēja, pamatojoties uz šo pieprasījumu.
Kad šo pieprasījumu apsprieda

^
tad vajadzēja likt

priekšā pārlabojumus; tad, varbūt, parlamentārai iz-
meklēšanas kommisijai nebūtu uzdots tas, kas šeit
minēts, un tad kommisijai šis projekts nebūtu bijis
jāierosina.
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Man liekas,ka mums uz šokommrJsiju jāpaļaujas
un tai jātic. Vispār es domāju, ka mums ka deputā-
tiem pašu vēlētiem,kommisijas locekļiem vajaga uz-
ticēties! , un jamēs vienu kommisiju esam ievelējuši.
tad mums jātic, ka šīkommisijā neizlietos savas tie-
sības nevietā; bet mums jāļauj tai izmantot savas
tiesības un jāpieņem šis, likumprojekts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Ar diezgan lielu izbrīnu es noklau-
sījos godājamā deputāta Berga kunga runu, kurš,

*
vismaz savā avīzē, cenšas ieturēt baltu, vesti. Savā
avīzē viņš pieskaita sevi vecpiteoņiem, kuriem ne-
esot vajadzīgs Latvijas republikā iedzīvoties uz
valsts un tautas rēķina, pieskaita sevi tiem tīriem
pilsoņiem, kuri apkaro netīros pilsoņus, kas nodar-
bojas ar korrupciju. Ja Berga kungs ir tik tīrs pil-
sonis, jaBerga kungs ir tāds korrupcijas apkarotājs,
tad varēja cerēt, ka viņšarī šeit pieliks savu palī-
dzīgo roku, atklājot likumprojektā esošos defektus,
liks priekšā savus, pārlabojumus, tagadējā nepilnīgā
projekta vietā liks, priekšā citu, juridiski pilnīgāku
redakciju, atvietos visus šī projekta trūkumus, un
visas negludās vietas ar skaidrāku labāku redakciju,
tādu redakciju, kas viņa juridiskām ausīm neskanētu
tik griezoši. Bet ko mēs redzam? Berga kungs pa-
teica no šis katedras, ka šis likums vispār kā tāds
noraidāmus. Acīmredzot, te Berga kungam kaut kas
neklapē — varbūt neklapē viņa raksti un vārdiavīzē
un vēlēšanu sapulcēs: es, lūk, piederu pie tiem, kas
apkaro korrupciju; es valkāju baltu vesti, un, ja
korruptantiem uzbrūk, tad vajaga uzbrukt tiem,
kuri ir ar tām melnajām vestēm; — tos vajaga ap-

t

karot.
Es nesaprotu, kādu motīvu dēļ Berga kungs uz-

stājas pret šo nepieciešamo kārtības rulla papildinā-
jumu. Mans cienījamais kollēga izmeklēšanas kom-
misijā, tās priekšsēdētājs Juraševska kungs, jau pa-

I

skaidroja šī papildinājuma nepieciešamību. Ar ko
tai, sakars? Šai nepieciešamībai ir sakars ar to,
ka mūsu kārtības rullī nav noteiktas izmeklēšanas
kommisijas tiesības, nav noteikti to pilsoņu pienā-
kumi, kurus kommisijā uzaicina, ka viņiem, būtu
pienākums ierasties kommisijā.

Līdz šim mēs esam uzaicinājuši «Uniona» ban-
kas un «Lata» organizācijas atbildīgāspersonas, ku-
ras ir devušas mums veselu rindu paskaidrojumu.
Mēs, izmeklēšanas komimisijas locekļi, domājam, un

Ies
gribu cerēt, ka arī Berga kungs tam piekritīs —,

varbūt Alberinga kungs un Brieža kungs tam ne-
piekritīs —, ka ziņas, kuras mums dod «Uniona»
bankas un «Lata» pārstāvji, nav par 100% pareizas
un patiesas. Varbūt Brieža kungs domā, ka tās ir
par 100% patiesas, bet izmeklēšanas kommisijā,
kurai uzdots, objektīvi noskaidrot, kādu iemeslu dēļ
valstij cēlušies zaudējumi, kas sniedzas miljonos
latu, nevar plenārsēdei ziņot, ka Brieža kungs un
Alberinga kungs paziņoja šo un to un kommisijā.
viņu atbildes sniedz tālāk plenārsēdei.

Kommisijas darbībai vajaga būt objektīvai un
vispusīgai, lai tā varētu sniegt patiesas un pa-
reizas ziņas šeit Saeimas plenārsēdē. Lai. to spē-
tu, mums jāiegūst attiecīgās ziņas, jāiegūst no at-
tiecīgam personām vispusīga informācija, kas dibi-
nās uz lietišķiem pierādījumiem, uz kases grāma-
tām; uz _ dokumentiem un veikalu operācijām.
Kā lai. mēs pie tā tiekam? Mēs varētu tikt, ja «La-
ta» valde laipnā kārtā mums būtu devusi iespēju re-
vidēt, pārbaudīt un kontrolēt «Lata» organizāciju.
Bet ko mēs redzējām? Pagāja 10 dienas, kamēr
«Lata» valde, kurā ir 3 kungi, kas savā starpā ļoti

pazīstami un diezgan bieži sastopas — Brieža kungs,
Augusta Kalniņa kungs, un kāds Soduma kungs —,
apspriedās un kommisijai atbildēja. Beidzot, pēc 10
dienām, viņi atbildēja: nē, mēs negribam dot kommi-
sijai revīzijas:tiesības. Pēc tam izstrādāja šo likum-
projektu. Tagad, pēc šī likumprojekta izstrādāša-
nas, redzot, ka izmeklēšanaskommisijā vienbalsīgi—
arī Annusa kungam, kas Jums, Berga kungs, sēž
kaimiņos, līdzi balsojot — nolēma pieprasīt šīs tiesī-
bas izmeklēšanas,kommisijai, un redzot, ka, acīmre-
dzot šis projekts Saeimā tiks pieņemts, šie kungi
cenšas pasludināt, ka esot revīzijai piekrituši paši
labprātīgi. Viņi redz, ka .likumprojekts ir jaudienas
kartībā. Zem šāda projekta draudu spiediena viņi
paziņo, ka ir ar mieru atļaut revīziju.

Bet ja šo likumprojektu nepieņemtu, tad rīt, ja
šo likumprojektu noraidītu, varbūt, Augusts Brieža
kungs, Augusts Kalniņa kungs un Soduma kungs pa-
ziņotu izmeklēšanas kommisijai: ievērojot to, ka
kommisijā grib izdarīt vienu īstu revīzi. u, nepārbau-
dīt tikai ārēji «Lata» namu Dzirnavu ielā, bet ari ie-
dziļināties visos veikala noslēpumos, tad mēs domā-
jam,ka šīs kommisijas revīzija nav lietderīga. Tādā
gadījumā mūsu parlamentārai izmeklēšanas kommi-
sijai vai viņas pilnvarotiem pārstāvjiem-ekspertiem
ar garu degunu būtu jāaiziet prom no Dzirnavu
ielas, pat nepieskaroties pie attiecīgām grāmatām.

Kā, cienījamie deputātu kungi, mēs, kommisijā,
varam atbildēt uz iesniegumā minētiem jautāju-
miem? Kā lai uoskaidrojaui, kādā stāvoklī atrodas
«Lats» un «Uniona banka», kādi zaudējumi var cel-
tiesvalstij un Jkāpēc tie var celties? Vai uz šiem
jautājumiem mēs varam atbildēt bez šo organizāci-
ju nopietnas pārbaudes? Tā tad ir pilnīgi ēvidenti,
ka kommisijai ir nepieciešami pārbaudīt apstākļus,
lai ta varētu atbildēt Augstajam namam nopietni un
izsmeļoši.

Un, cienītie kungi, man liekas, šo atbildi gaida
ne tikaišis Augstais nams, bet arī tas augstais nams,
kas ir ārpus šī nama, par ko ir runa satversmes, 2.
panta, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Cie-
nītie kungi! Latvijas tauta interesējas, par šiem jau-
tājumiem vairāk nekā jūs domājat! Par to interesē-
jas Latvijas tauta gan no labā spārna, gancentra, gan
kreisā spārna aprindām. Ja var runāt par vienprātī-
bu, tad šai jautājumāvisos Latvijas vēlētājos, ir vis-
lielākā vienprātība — noskaidrot cēloņus un ieme-
slus, kapec Latvijas valstij ir cēlušies un var celties
miljoniem lielizaudējuimii., kas atspēlējas uz Latvijas
nodokļu maksātāju mugurām, kas atspēlējas uz vi-
siem slāņiem. Un ja te grib runāt lietišķi un objek-
tīvi, tad parlamentārās izmeklēšanas kommisijas
kompetences jāpaplašina, lai tā varētu veikt savu
uzdevumu reāli.

Apskatīsim Berga kunga iebildumus, kas viņam
te bija pret šo likumprojektu aiz tiesiskiem motīviem..
Berga kungs runāja nervozi, pārāk saraustīti un gri-
bēja pārak daudz_ ko pierādīt. Parasti ir tā, ja gr'b
pārak daudz pierādīt, tad kādu lietu var novest līdz
absurdam. Acīmredzot, Berga kungs gribēja no-
vest lietu līdz absurdam;, un — atvainojiet par iz-
teicienu, Berga kungs, — es te apskatīšu Jūsu ab-
surdiskos motīvus, ciktāl tiem būtu tiesiska, valsts
tiesiska, vai privāttiesiska nozīme.

Koimmisijas kompetenču paplašināšana nozīmē-
šot to, ka Latvijas valsts; kļūšot no tiesiskas valsts
par netiesisku valsti, Nu,, .cienītie kungi, šinī izteicie-
na gan.pilnos apjomos saskatāma vēlēšanāsnovest
kummisijas funkcijas pie absurda. Ja, varam runāt
par bēdīgiem apstākļiem; kas ir norisinājušiesLatvi-
jas valstī_ pedejā laikā, :.tad gan jāsaka; ka uetiesi-
skas parādības spīdoši ir izpaudušās: «Uniona ban-
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ka», kura jau tagad konstatēti apmēram 7—8 un pat
9 veidu noziedzīgi nodarījumi, un «Lata» organizā-
cija, kurai' ir trīs nodaļas un kur visās trīs nodaļās
konstatēti smagi noziedzīgi nodarījumi. Tad, kungi,
gan rodas dibināts iemesls konstatēt un pārbaudīt
visus apstākļus, kas sekmējuši šo smago noziedzīgo
nodarījumu izcelšanos, jo sevišķi tāpēc, ka Latvijas
banka ir devusi kreditus plašosapmēros, kopsummā
par abām šim organizācijām vairāk par 8 miljoniem
latu, un ka eventueli Latvijas bankai var celties 2—
3 miljoni latu zaudējumu, šinī gadījumā gan Aug-
stais, nams ir izdarījis ļoti veselīgu Latvijas valsts
tiesiskas apziņas un tiesiskā stāvokļa nostiprināša-
nu, ja šo noziedzīgonodarījumu atklāšanākaut kādā
apjoma var darboties līdz arī parlamentārā izmek-
lēšanas komimisijaj

Berga kungs aizrādīja
^
ka Latvijas valsts kļūstot

par beztiesisku valsti tāpēc, ka izmeklēšanas kom-
misijā pārņemot izmeklēšanas tiesneša funkcijas.
Kur tas redzams? Vai šinī papildinājumā kārtības
rullī? Nē, te ne ar vienu vārdu tas nav teikts! Vai
tiek grozīts kāds kriminālprocesa pants? Vai pro-
jektsparedz nodot-parlamentārai izmeklēšanaskom-
misijai kādas izmeklēšanas tiesneša funkcijas? Še
nav runa ne par vienu no tām funkcijām, kas, sa-
skaņā ar mūsu kriminālprocesa likumiem; pieder iz-
meklēšanas tiesnešiem. Parlamentārā izmeklēšanas
kommisijā nemaz nedomā piesavināties kādu no
šīm funkcijām. Priekšā esošais likumprojekts arī
neparedz kommisijai šīs funkcijas. Ari savā līdzši-
nējā darbībā izmeklēšanaskommisijā nav ne mazākā
mērā mēģinājusi atvietot izmeklēšanas tiesnesjm
vai prokuratūrai, vai kādai citai valsts iestādei li-
kumos paredzētās funkcijas. Viņiem jāda'boas sa-
skaņā ar kriminālprocesā paredzētiem paņēmieniem.

Parlamentārā izmeklēšanas kommisijā ne ma-
zākā mērā nav traucējusi tiesas iestāžu darbību.
Vienīgais, ko tā līdz šim ir darījusi—un es domāju,
ka Augstajam,namam vajadzētu vienbalsīgi, varbūt,
izņemot zemnieku savienības frakciju, kuras līderu
lielākā daļa, iejaukta šinīs noziedzīgos nodarījumos,
vismaz to slēpšanā un līdzdalībā, atzīt par pilnīgi pa-
reizu, — ir tas, ka izmeklēšanas kommisijā savā
darbībā, ja tai ienākušai materiāli vai no trešam
personām; vai. no valsts ierēdņiem, ja tā pati savā
darba uzdūrusies uz noziedzīgiem nodarījumiem,
šīs ziņas nosūtījusi prokuroram. iKommisijai ir ne
tikai tiesības, bet pienākums šādas ziņas nodot pro-
kuratūrai, vai ģenerālprokuroram— tieslietu mini-
strim, lai kriminālprocesā paredzētā kārtībā sāktu
izziņu par šo noziedzīgonodarījumu esamību, lai kon-
statētu vainīgās personas un. sauktu viņas pie t'esas
atbildības. Tas iir ne tikai parlamentārās izmeklē-
šanas kommisijas,, bet katra Latvijas pilsoņai pienā-
kums. Kriminālprocessparedz: jakāds zin, ka zinā-
ma vietā noticis noziedzīgs nodarījums, tad viņa tie-
sības un morāliskais pienākums ir ziņot prokuratū-
rai par šo noziedzīgo nodarījumu, paziņot lieciniekus
vai pašam liecināt. Kā te varpārmest parlamentārai
izmeklēšanas ikommisijai, ka viņa savā darbībā, at-
klājot noziedzīgus nodarījumus, ziņojusi par tiem
prokuratūrai vai tieslietu ministrim kā ģenerālproku-
roram, ka ar to šī parlamentārā izmeklēšanas kom-
misijā iejaucoties kriminālprocesā paredzētā proku-
ratūras vai izmeklēšanas tiesnešu darbībā? Piemē-
ram Brieža kungam ir pilnīga tiesība aiziet pie pro-
kurora, ja viņš «Lata» darbībā konstatējis noziedzīgu
nodarījumu, un lūgt prokuroru uzsākt izmeklēšanu.
Tāpat Pauļuka kungam, ja viņš, darboda-
mies «Uniona bankas» valdē, redzējis Kārkli-
ņa kunga, vai Augusta Kalniņa kunga darbībā no-
ziedzīgu nodarījumu pazīmes, ir ne tikai, tiesības,
bet pienākumsaiziet pie prokurora un ziņot, ka ir

notikuši šādi noziedzīgi nodarījumi. Viņa pienākums
bija atklāt vainīgos, lūgt saukt tos pie atbildības, lai
noziedzīgos nodarījumus atklātu un vainīgos sodītu.
Tas būtu patiešām absurds stāvoklis kommisijas
kompetencēs, ja Berga kungs gribētu teikt,
ka tās tiesības, kas ir visiem Latvijas pilso-
ņiem — tiesības ziņot prokuroram par kādu nozie-
dzīgu nodarījumu, nav parlamentārai izmeklēšanas
kommisijai.

Bez šaubām, kommisijas pastāvēšanas, fakts ir,
mīksti runājot, zināms morālisks pamudinājums pro-
kuratūrai būt drusku aktīvākai un enerģiskākai, jo
satversmes attiecīgā panta kārtībā iesniegtais pie-
prasījums /nodibināt komimīisiju 5. punktā uzdod»
.kommisijai, izmeklēt, vai «Uniona bankas» un «La-
ta» darbībā būtu noziedzīgi nodarījumi, un ja tādi
būtu, kādus soļus valsts attiecīgās amatpersonas ir
spērušas; lai vainīgos sauktu pie tiesas atbildības.
Ja5.punkts kommisijai to uzdod, tad, saprotama
lieta, kommisijai ir tiesība painteresēties, ciktāl
prokurors veicis savu uzdevumu noziegumu izme-
klēšanā un atklāšanā. Šinī gadījumā, kā jau teicu,
kommisijas pastāvēšanas fakts ir zināms morālisks
pamudinājums prokuratūrai, būt objektīvai, aktī-
vai un nepiedalīties noziedzīgu nodarījumu nere-
dzēšanā.

Mēs ļoti .labi varam iedomāties: ja «Lata» un
«Uniona bankas» priekšgalā ir atradušies zemnieku
savienības līderi, un japrokurors ir tikai iecelts ie-
rēdnis un ne neatceļams tiesnesis, tad viņš var bai-
dīties ierosināt lietu pret personām; kas pieder pie
partijas, no kuras nāk mūsu ministru prezidents.
Prokurors var baidīties nosēdināt zemnieku savie-
nības vīrus uz apsūdzēto sola par tādiem noziedzī-
giem nodarījumiem, par kuriem paredzēts pārmācī-
bas nams. Pilnīgi saprotams,ka šajā gadījumāpro-
kurors var būt mazāk aktīvs. Tāpēc kommisijai ir
uzdots raudzīties uz izmeklēšanas gaitu un no savas
puses gādāt, lai visas vainīgās personas sauktu pie
atbildības. Bet kommisijai nav tiesības dotprokuro-
ram rīkojumus saukt tādu un tādu personu pie tiesas
atbildības, kommisijai nav tiesības dot prokuroram
rīkojumus, piemēram, apcietināt kādu no «Uniona
bankas» valdes locekļiem, kurš izdarījis tādu pat
noziegumu kā Kārkliņš. Kommisijā nevar dot rīko-
jumu izmeklēšanas tiesnesim IMartinsonam spert
pret Augustu Kalniņu tādus pašus soļus, kā pret viņa
amata brāli Kārkliņa kungu - Bet kommisijā, seko-
dama, kādas personas tiek sauktas pie tiesas atbil-
idābas, var painteresēties, cik vainīlgs piemēram
Kārkliņa kungs, cik vainīgs _ Augusts Kal-
niņa kungs, ciktāl par nemākulīgu vai ne-
uzmanīgu rīcību vainīgs Pauļuka kungs,
kas, būdams valdes loceklis, nav ieskatījies šīs ban-
kas darbībā; vārdu sakot, kommisijā, sekojot tiem
materiāliem, ko tai sniegtu revīzijai, var painteresē-
ties, kāpēc pastāv nevienlīdzība vainīgo personu
saukšanāpie atbildības. Vienu kungu apcietina, otru
apcietina, trešo sauc pie tiesas atbildības uz tāda un
tāda panta pamata par krāpšanu, bet ceturto pie tie-
sas atbildības nesauc. Ja kommisijā tādus faktus
konstatēs, viņa ziņos plenārsēdei uz 5. punkta pa-
mata, ka, lūk, pēc kommisijai ienākušiem, materi-
āliem tādi un tādi kungi — A, B, C un D ir izdarī-
juši noziegumus ar nesegtiem čekiem, ar Latvijas
bankā ieķīlātas preces bēdzināšanu, tādas un tādas
personas izdarījušas veselu rindu kriminālu nozie-
gumu, tādas un tādas personas, prokurors saucpie at-
bildības, bet tādas un tādas personas pie atbildības
nesauc. Saeima tad izšķirs, vai prokurors ir rīkojies
pareizi, vai nē.

Tā tad ne šislikumprojekts, ne līdzšinējā izmek-
lēšanas kommisijas darbība nedod iemesla domāt,
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ka šie 5 vīri — kommisijā piedalās, ari Berga kunga
ideoloģiskais brālis,, Annusa kungs —, šī kommisijā
būtu devusi kādus nelikumīgus rīkojumus prokuro-
ram, izmeklēšanas tiesnesim, vai_kadaii citai valsts
amata personai, rīkojoties virziena, ar kuru pārņem
tiesas funkcijas. Jūs, Berga kungs, kratāt galvu un
sakāt, ka tas tā nav- Betkommisija sava līdzšinēja
praktiskā darbībā nav pārņēmusi tiesas funkcijas,
nav pārņēmusi ne tikai tiesas funkcijas, bet nav par-'
ņēmusi arī izmeklēšanas tiesnešu funkcijas un ari
turpmāk nevarēs tās pārņemt, jošis likums komm'.si-
jai tādas funkcijas nepiešķir. Tā tad šis Berga kunga
arguments pilnīgi atkrīt. Jūs, Berga kungs, gribē-
jāt novest mūsu priekšlikumu līdz absurdam, bet
Jūsu pašu argumenti izrādījās absurdi.

Berga kungs vēl teica, kas tad nu notikšot, ja
komtmisijai piešķiršot šādas tiesības. Tad jau kom-
misijā darīšot visu, kas viņai iepatikšoties. Burtiski
es nevaru pašreiz citēt Bergakunga vārdus, jo kad
es ņēmu vārdu, tad Berga kunga stenogramma, vel
nebija atšifrēta, bet es domāju,ka es būšu objektīvs,
un nesagrozīšu Berga kunga vārdus. Berga kungs
teica, ka tad jau komimisija varēšot iet iekšā katrā
mājā un kratīt. (A. Bergs no vietas: «Pareizi!»)
Berga kungs, kommisijā neies katrā mājā iekšā kra-
tīt. Vai Jūs, Berga kungs, tiešām, domājat, ka La-
tvijā 1.800.000 iedzīvotāju visi ir gājuši uz Latvijas
banku, ņēmusi no turienes naudu un tagad nu negrib
vairs dot to atpakaļ? Vai Jūs tiešām domājat, ka
visi Latvijas iedzīvotāji, 1.800.000 iedzīvotāju, ir no-
darījuši kādu noziedzīgu nodarījumu, ka tie 7 vai 8
miljoni latu, ko aizņēmušies «Lats» un «Uniona ban-
ka», ir starp viņiem1 izdalīti un tagad nu viņi šo nau-
du negrib dot atpakaļ Latvijas bankai? Jūs varat
skatīties uz 'sociāldemokrātiem, kā Jūs gribat, bet
par tādiem politiskiem analfabētiem Jūs taču viņus
nevarat turēt, ka viņi varētu iesniegt jaunu pieprasī-
jumu, kas būtu rakstīts tādā veidā, ka mēs, 34 apak-
šā parakstījušies deputāti, liekam priekšā paredzēt
parlamentārai izmeklēšanas kommisijai tiesības iet
pie visiem Latvijas iedzīvotājiem un noskaidrot, vai
tie nav izdarījuši kādu noziedzīgu nodarījumu pret
Latvijas valsti. Ja tādi 34 deputāti Latvijas Saeimā
rastos, tad taču viņi ar šo ierosinājumu izrādītos par
polītiskiem analfabētiem vai bērniem, vai tādiem,
kas vedami, uz Sarkankalnu. Tādu ierosinājumu, lai
izmeklēšanas kommisijā izdarītu izziņu par visiem
Latvijas pilsoņiem un visiem Latvijas veikaliem un
uzņēmumiem, lai konstatētu, vai tur nav noziedzīgu
nodarījumu pazīmes, neviens Saeimā nevar iesniegt.
Acīmredzot, tikdaudz var paļauties uz Latvijas Sa-
eimas 34 deputātu veselo prātu. Arī Satversmes
sapulce, kas piešķīra šokompetenci % Saeimas de-
putātu, taču domāja, ka Latvijas Saeimā arī turp-
māk vienmēr būs 34 deputāti, kas neiesniegs piepra-
sījumus nodjbināt izmeklēšanas kommisiju gadīju-
mos,, kad, pec Berga kunga domām, šai kammisljai
butu jāiet pie katras personas un jāķerasklāt katrai
personai. Tā tad arī šis arguments atkrīt.

Varbūt Berga kungs domāja savu argumentu sa-
turu šaurākanozīmē, ka var rasties šādi34 deputāti,
kas liktu priekšā izmeklēt visas bankas: Bir-
žas banku, Komercbanku, Diskonta banku u. t. t., lai,
ieskatītos veikalu grāmatās un šo banku darbībā.
Berga kungs, Jums par apmierinājumu es varu pa-
teikt, ka pēc manām domām, sociāldemokrātu frakci-
ja arī drusku saprot tautsaimniecisko dzīvi un sa-
prot, ka ne visas bankas izpilda Latvijas tautsaim-
niecība tādas funkcijas, kā «Uniona banka». Mēs,
kas pazīstam tautsaimniecību, zinām, ka bankas,ka-
mēr pastāv kapitālistiskā iekārta, izpilda zināmas
tautsaimnieciskas funkcijas. Un tāpēc bez kāda ie-
meslā .kavēt, traucēt vai diskreditēt banku darbību

pozitīvās funkcijas nav vajadzīgs. Tapec arī soci-
āldemokrātu frakcijai — un viņai vienai pašai šinī
Saeimā nav 34 deputātu — nebūtu iemesla to da-
rīt.

Berga kungs, Jūsu kollēga un partijas, amata
brālis Petrevica_ kungs — diemžēl, viņa šeit nav
klāt — ir pieturējies pie citādas loģikas. Proti, vai
pagājušā gadā, kad visi zvirbuļi, kas sedeja biržas
laukumā vai arī Basteja kalna_ iepretim
«Uniona bankas» skaistajam. lokālam, čivi-
nāja par «Uniona bankas» _ darbību, kad
augusta mēnesīl melnā biržā bija parādī-
jies kāds nesegts čeks, kas gan uz_ ātru roku tika
izpirkts un tā notušēts, — vai tad Jūsu partijas kol-
lēgam un pilnvarotam pārstāvim Ministru kabineta
Petrevica kungam nebija iespējams izdarīt «Uniona»
bankā klusu, neuzkrītošu revīziju, stingri konfiden-
ciālu revīziju, tādu, par ko prese neka nedabūtu zi-
nāt, un pārbaudīt, kā īsteni norisinās darbība šai
bankā? Bet ko Jūsu kollēga Petrevica kungs darīja?
Finanču ministrijā esot bijušas garas runasj ja, ka
tad būs, ja revidēs; šai bankā taču priekšgala ir zem-
nieku savienības līderi, vai tad nebūs kādas poli-
tiskas grūtības un nepatikšanas! — Un nolēmuši šo
banku nerevidēt, bet gan revidēt Rīgas diskonta
banku un Rīgas komercbanku — divas Rīcas solī-
dākās bankas. Tās Finanču ministrija revidēja, bet
«Uniona banku», par ko bija skaidrs, ka tā ir stipri
uz smiltīm dibināta, nerevidēja. Berga kungs, var-
būt ar Jūsu piekrišanu ir nolemts šo banku_ nerevi-
dēt? Ja Jūs būtu piekrituši revīzijai, tad Jūsu par-
tijas kollēga un pilnvarotais pārstāvis Ministru ka-
binetā būtu citādi rīkojies pagājušā gada vasara,
kad «Uniona» banka prasīja Latvijas bankai 3 miljo-
nu latu aizdevumu. Ja- banka būtu revidēta pirms
šī aizdevuma piešķiršanas, tad varbūt tāda katastro-
fa Latvijas, valstī nebūtu notikusi. Redziet, tāda ir
Jūsu partijas loģika — revidēt 'tur, kur tas nav jā-
dara, revidēt solidas bankas un nerevidēt tās, kur re-
vīzija patiešām nepieciešama. Nedomājiet, ka so-
ciāldemokrātu partija grib ņemt piemēru no Jums un
prasīt revīzijas tādos uzņēmumos, kur ne prese, ne
sabiedrībā, ne saimnieciskās aprindās nav noziedzī-
gu nodarīiumu pazīmju. Tāoēc es domāju, ka Jūsu
argumentācija ir pilnīginevietā.

Tas pats jāsakaarī par cienījamā deputāja Hana
argumentāciju, ka visa šī lieta satricināšot ārzemes
visu Latvijas banku autoritāti. Kas tad nu būšot?
Būšot, tā sakot, gandrīz vai ūdensplūdi. Hana kungs
patētiskā tonī sacīja, lai Dievs pasargājot mūsu val-
sti no šāda satricinājuma, no šādas Latvijas labās
slavas aptraipīšanas un no šādas iespējas radīt grū-
tības mūsu ārēiam aizņēmumam. Paldies Hana kun-
gam par Latvijas interešu sargā^an^ nar Latvijas
labās slavas uzturēšanu un par rūpēm ārēiā aizņēmu-
ma dabūšanā. Es tikai loti varu priecātieis, ka Hana
kunoam rūp Latvijas labā slava ārzemēs, un nebūt
negribu šaubītiespar viņa motīviem, tāpat kā negri-
bu šaubītiespar viņa labo gribu rūpēties par Latvi-
jas ārējo aizņēmumu. Bet man gan jāsaka, Hana
kungs — kura, diemžēl, nav šeit klāt, bet kura vietā
Še ir klāt Šīmaņa kungs un Firkisa kungs —, man jā-
saka, ka šādaargumentācija neiztur ne mazākās kri-
tikas. Vai Jums tiešām ir iemesls domāt, ka Latvijas
sociāldemokrātu frakcija prasīs iecelt parlamentārās
izmeklēšanas kommisijas nar katru banku, par katru
uzņēmumu, kas savā darbībā nemaz nebūsi izrādījis,
noziedzīgu nodarīiumu pazīmes? Šinī konkrētā ga-
dījumā mets redzam, ka «Latā» un «Uniona bankā»
šo noziedzleo nodarīn'umu pazīmju ir tik daudz, ka
tās konstatējot izmeklēšanas kommisijā būs izdarī-
jusi, svētīgu darbu. Un šis darbs būs svētīgis visai
Latvijai un arī Latvijas labai slavai ārzemēs, jo
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ārzemnieki redzes, ka Latvijas valsts parlaments
ir atzinis, ka tamlīdzīgas parādības. Latvijas finan-
ciālā un saimnieciska dzīvē ir galīgi neciešamas, ga-
līgi izravējamas un likvidējamas un ka ar valsts fi-
nancialo polītiku, arī ar sodu likumu piemērošanas
palīdzību tiek darīts, viss, lai nebūšanām pārvilktu
strīpu pāri. Un ja tas notiks, tad Latvijas valsts
cieņa tikai celsies.

Taisni otrādi, ja parlaments nebūtu spēris, tādu
soli, nebūtu jej.auciete un nebūtu atklājis šīs parādī-
bas visā pilnībā, tad šī strutojošā slimība būtu vilku-
šies vēl tālāk un tālāk, būtu gājusi vēl plašākos ap-
mēros iekšā visā mūsu financiālā organismā un va-
rētu ieraut līdz vēl citus uzņēmumus. Ar slēpšanu un
notušēšanunepacels Latvijas labo slavu ārzemēs, bet
gan tad, kad augonis tiks pārgriezts un, izgriezts.

Tā tad argumenti, ka komnrsija uz šī likuma
pamata ies iekšā un var iet iekšā katrā mājā, ar ko
satricinās veikalus, to noslēpumus — cienījamie
kum?i, šie argumenti pilnīgi atkrīt, jo parlamentā-
rās izmeklēšanas kommisijas darbība attiecas ti-
kai uz «Latu» un «Uniona banku». Tās kompetencēs
neietilpst citi veikali un uzņēmumi, kamēr nav nā-
cis jauns iesniegums ar 34 deputātu parakstiem.
Acīmredzot, ja 34 deputāti kādu iesniegumu pa-
raksta, tad viņi to arī nopietni pārdomā, negribēda-
mi uzbrukt vai satricināt uzņēmumus un bankās,
kas izpilda savas tautsaimnieciskās funkcijas, jo,
satricinot šādus uzņēmumus, būs jācieš arī maza-
jiem ļaudīm — strādniekiem — mūsu vēlētājiem.
Sociāldemokrātu frakcija nav ne mazākā mērā ie-
interesēta satricināt solidu uzņēmumu komerciālo
stāvokli, jo tādos satricinājumos atsevišķos gadīju-
mos jācieš arī strādniekiem. Šinī eradījumā mēs
nekā nevaram darīt, jo slimība bija kļuvusi par pūž-
ņojošu augoni, kas bija jāizgriež, kaut ari atsevi-
šķas neva'nīgas personas no tā ciestu. Turpretim
satricināt bez iemesla atsevišķu uzņēmumu komer-
ciālo stāvokli, nav sociāldemokrātu frakcijas mēr-
ķis jo tas var apdraudēt arī mūsu vēlētājus. Ir taču
zināms ka katrā saimnieciskā sabrukumā jācieš arī
nemantīgai šķirai — strādniekiem.

Tālāk, cienījamie kungi, kas tad ir tai kommi-
sijā? Šai kommisijā ir 5 cilvēki, kurus jums lab-
patika ar balsu vairākumu ievēlēt. Vai tā savā
vairākumā nav tas pats parlamenta vairākums? Tur
ir no labā spārna pārstāvis, zemnieku savienības pār-
stāvis un centra pārstāvis. Tā tad kommisijā savā
sastāvā atspoguļo mūsu parlamenta vairākumu.
Pieņemsim, Berga kungs, ka Jūs Bastjāņa kungu
un mani atzīstat par pilnīgiem nejēgām, par tādiem,
kas tikai lūr, lai katram pilsonim iekostu stilbos,
lai katrā mājā ietu iekšā — kā Jūs bilžaini izteicā-
ties, ka kommisijā klupšot iekšā katrā mājā un
klupšot stilbos katram, kas būšot aizņēmies no
Latvijas bankas kaut vienu latu, kratīšot viņa mā-
ju, varbūt, skatīšoties viņa mīlestības vēstulēh,
skatīšoties viņa pultē, jo «kratīt» taču nozīmēiot,
ka skatīšoties, kas viņam kumodē, kas virs dīvāna
un kas apakš dīvāna. Bet šs likuma napildināiums
tādas komepetences kommis'jai nepiešķir. Kommi-
sijai nav tiesība kratīt ne dīvānu, ne apakš dīvāna,
ne arī kur citur, ne arī kādu personu. Likumpro-
jektā paredzēts, ka personas, kas atteiktos labprā-
tīgi ierasties parlamentārās izmeklēšanas kommisi-
jas sēdēs un dot tur savus paskaidrojumus, atve-
damas spaidu kārtā ar policijas palīdzību. Tasir
viens. Otrkārt — šinī konkrētā gadījumā paredzēts
revidēt «Latā» un «Uniona bankā» saimniecisko
darbību. Revidējot «Latu» un «Uniona banku», ne-
būt nav jāietPauļuka kunga dzīvoklī Jelgavāun šis

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā. Saeimas laukumā.

dzīvoklis jākrata. Tam te nav nekādas nozīmes. Re-
vidējot būs jāskatās grāmatās, ciktāl tās sakrīt ar zi-
ņojumu, kas sniegts Latvijasbankai par šouzņēmumu
operācijām. Ar revīziju mēs saprotam minēto uz-
ņēmumu financiālās un saimnieciskās darbības re-
vidēšanu, bet nevis ierēdņu, valdes locekļu u. t. t.
kratīšanu. Tas nenozīmē, ka kommisijā ies kratīt
Augusta Brieža kunga dzīvokli. Vispār kommisijai
tādas kompetences nav piešķirtas, un viņa nevar
izkratīt ne Brieža kungu, ne arī citas personas. Ja
minētos uzņēmumus vajaga revidēt, tad tikai tāpēc,
lai konstatētu, kāpēc cēlušies zaudējumi. Kungi,
man liekas, ka katram parlamentārās izmeklēšanas
kommisijas loceklim — ari Annusa kungam. Jūsu po-
lītiskās cīņas biedrim, varbūt, arī Ērgļa kungam
un pārējiem kommisijas locekļiem, — būs jautāts
sabiedrībā, presē u. t. t.: «Jā, pasakait, kāpēc cē-
lušies milzīgie zaudējumi? Kā tas varēja notikt?
Kā var notikt, ka no Latvijas bankas paņem viens
uzņēmums 5.000.000 latu, otrs — 3.000.000 latu,
un tagad Latvijas bankai būs jācieš ne mazāk ka
2.000.000 latu liels zaudējums, tāpat arī privātper-
sonām kā ārzemēs, tā iekšzemē, būs jācieš ne ma-
zāk kā 2.000.000 latu lieli zaudējumi?»—Sakait,kur
tā nauda pazudusi? Mēs nevaram atbildēt uz šo
jautājumu ne Saeimai, ne sabiedrībai, tāpēc ka mēs
nevaram revidēt un pārkontrolēt visas šo saimnie-
cisko uzņēmumu operācijas.

Berga kungs teica, ka Saeima nevarot nodar-
boties ar dēmagoģiju, bet man. cienījamie deputātu
kungi, jāsaka, ka taisni Berga kungs nodarbojas ar
dēmagoģiju. Viņš, izlikdamies par korrupcijas ap-
karotāju, šeit uzstājās pret parlamentārās iz-
meklēšanas kommisijas tiesībām un centās aizklāt
šo pūžņojošo augoni ar argumentiem, kas no juri-
diskā viedokļa neiztur ne mazākās kritikas.

Saņemot kopā argumentus, ko šeit minēja Ber-
ga kungs un Hana kungs, mums jāatzīst, ka Hana
kunga uztraukšanās, es gribu domāt, ir notikusi aiz
pārpratuma; par Berga kungu, es nevaru pateikt,
aiz kādiem iemesliem tas noticis — vai tāpēc, lai
stutētu tagadējo valdību ar konservatīvo zemnieku
savienību un Celmiņa kungu priekšgalā, vai Berga
kungs baidās, ka šī kommisijā savā darbībā varētu
satricināt zemnieku savienības politisko prestižu
šeit Saeimā un ārpus tās. Man liekas, Berga
kungs, ka arī tas dibinās uz pārpratumu, jo sakom-
promitēt zemnieku savienību vēl vairāk nekā tā
līdz šim sakompromitēta, nevar. Visplašākās ap-
rindas, visa mūsu sabiedrība redz un zin, kāda
ir šīs partijas darbība; tāpēc Jūsu mēģinājumi segt
zemnieku savienības polītisko prestižu, ciktāl tas
tas vēl ir palicis Jūsu acīs, ir pārpratums un polī-
tiski nevajadzīgs līdzeklis. Es nevaru saprast, kā-
di būtu Jūsu motīvi, kāpēc Jums šinī gadījumā jā-
uzstājas par to kaislīgo ordeņa brāli, kas, apbru-
ņojies gan ar bruņām, gan ar šķēpu, uzbruka ma-
nam partijas biedrim Petrevicam, ka tas licis
priekšā tik absurdu likumprojektu, kas neizturot
ne mazākās kritikas. Man šķiet, ka šis Jūsu argu-
ments, tas tiesiskais šķēps un tās tiesiskās bruņas,
ko Jūs likāt virsū Latvijas tiesai un Latvijas valstij,
pret organizācijas kommisijas netiesiskiem uz-
brukumiem Latvijas valsts tiesiskai iekārtai, sašķī-
da Jūsu pašu argumentācijas pretrunās.

Un ja tas tā, tad es domāju, ka, lai vismaz vie-
nā Jūsu vēlētāju daļā nerastos aizdomas, ka aiz
šādiem vai tādiem motīviem, neteiks'm — sav-
tīgiem motīviem, bet politiskiem motīviem, Jūs
gribat segt zemnieku savienības korruptīvos vei-
kalus, man liekas, arī Jums būtu jābalso par izme-
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klešanas kommisijas kompetenču juridisko fiksē-
šanu. Sevišķi tas butu jādara tāpēc, ka Jūsu poli-
tiskais domu biedrs, Annusa kungs, kommisijā ari
pilna mēra piekrita un balsoja par izmeklēšanas
kommisijas kompetenču noteikšanu tādos apmēros
— varbūt tik ne tāda redakcijā —, ko varēs aplie-
cināt arī kommisijas priekšsēdētājs Juraševska
kungs. Annusa kungs no_balsoja izmeklēšanas kom-
misijā par šīm divām tezem, un proti, ka kommisijai
jādod tiesības spaidu kārtā atvest uz kommisijas
sedem tas personas, kas nevēlas ierasties, ar po-licijas palīdzību, un bez tam kommisijai jādod tie-sības revidēt. Protams, izmeklēšanas kommisijaitoreiz nebija priekšā attiecīgā teksta.

. ,.J f ,_Ber£a kun ^s domā' ka šī likumorojekta
vislielākā nelaime ir attiecīgais redakcijas teikums,
proti: ja 3. panta minētas personas, iestādes vai
uzņēmumi liedzas izpildīt izmeklēšanas kommisijas
nopratināšanās un revīzijas saistītās prasības, po-licijai uz kommisijas pieprasījumu jāsper spaidu so-ļi so prasību nodrošināšanai, ja Berga kungs domā— un sava juna viņš ilgi un bilžaini centās to norā-
dīt —, ka šis vārdiņš «prasība» var radīt vislielā-
kos narpratumus, tad šo redakciju var grozīt. Iz-meklēšanas _kommisi.ia _ vērsīšot civiltiesiskas prasī-
bas pret visam Latvija esošām orivātām personām
uzņēmumiem, bankām un veikaliem, jo citāda «pra-
sība» jēdziena ka civiltiesiskā nozīmē nemaz ne-esot Tā teica Berga kungs. Te jau mans cienīja-ma^kollēga no

izmeklēšanas kommisijas pateica,ka vārds «prasība» nenozīmē tikai civiltiesisku pra-sību vien. Un ja Berga kungam šis arguments bū-tu vislielākais arguments pret šī likuma pieņemša-nu tad es labprāt - - kaut gan neesmu sarunājiesvel ar sociāldemokrātu frakciju — s:ribu nākt pre-tim Berga kuneam, liekot priekšā redakcionālupārlabojumu vārda «prasības» vietā likt to vārdu,ko bks priekša Berga kungs un kas atbildīs tāmdomam un saturam, kas te domāts. Mēs. laikamar abām rokam nobalsosim par tādu pārlabojumu'
ts varētu piedāvāt Berga kungam vārdus: «prasī-jumus» vai «pieprasījumus»; ja tie nenoder, tadkamēr norisinās debates, var izgudrot vēl kāduscitus.

Es domāju, ka arī Pauļuka kunes taču nāksapgaismot šī likuma nederīeumu no juridiskās pu-ses un arī iesniegs papildināiumus. Varbūt, arī«neza kungs nāks ka speciālists noslēpumu glāb-basana attiecība uz daudz un dažādiem Latvijastautiskiem un valstiskiem veikaliem. Varbūt nāksari cierummaf s ministru prezidents Celmiņa kungsar norādījumu, ka šis likums nav Pieņemams noLatvims ārpolitikas viedokļa, jo, kā man gadījāsdzirdēt sēdot pirmā solā. viņš sarunājās ar Bļod-nieka kungu, demokrātisko centru un latgaliešutrakajam, ka š'š likums katrā zinā jānoraidot.Var-būt ir kādi Latvijas valsts polītikas motīvi arī mi-nistru prezidenta kungam šī likuma noraidīšanai.
. Bet, cienījamie deputātu kungi, es domāju kasim Augstajam namam tomēr ir svarīga atbildībasavu velētāju - Latvijas valsts suverēnās varaspriekša. Es_ gribu redzēt, kādu atbildību nākošāsbaeimas velēšanas varēs dot saviem vēlētājiem lat-galiešu partijas, sīkzemnieku un jaunsaimnieku pār-stāvju Bļodnieka grupa, ja viņi šinī visiem Latvi-jas valsts iedzīvotājiem svarīgā jautājumā aiz šā-diem vai tādiem politiskiem vai nepolitiskiem, saim-nieciskiem_vai financiāliem motīviem nostāsies parbruņu neseiiem zemnieku savienības korruptīvo

veikalu segšanā. Jūs varat to darīt un darait! Bettad jus nevarēsit atraisīties no divdabības: no vie-

nas puses jus esat teikuši saviem vēlētājiem, ka jūs
ari esat prasījuši ievelēt izmeklēšanas kommisiju,bet no otras pusesjus negribat dot tai atbilstošas
kompetences. Jajus negribat maldināt savus vēlē-tājus, tad jums jābalso līdz arī par tālāku kompe-
tenču piešķiršanu šai kommisijai, lai tā varētu at-
klāt zemnieku savienības veikalus visā pilnībā, ne-
skatoties uz to._ ka viņas partijas priekšgalā at-
rodas arī tagadējais ministru prezidents, neskato-
ties uz to, ka ta ir lielāka pilsonības frakcija, ne-
skatoties uz to, ka jums ir koalīcijas politiska rad-
meciba ar šo lielāko pilsonisko frakciju. Kādu at-bildi jus dosit saviem velētājiem—latgaliešiem, kasdzīvo nabadzīgas būdiņās, kas iztiek ar petrolejas
gaismu kam pavasari nav maizes, ko ēst, bet kurusjus gribat barot ar . bikts krēslu un svēto vakarēdie-
nu, tikai negribat pasargāt viņu līdzekļus, ko viņi
maksa valstij ka šņabi _dzerdami, tā nodokļus mak-sādami, kur viņiem trūkst viselementārāko kreditu
iziešanai viensētas, nabadzīgo būdiņu atjaunošanai,
inventāra iegādāšanai. Darait, kā gribat, balsojiet
par zemnieku savienības korrunciias veikalu seg-šanu, bet iedzīvotāji un vēlētāji nākošās vēlēšanās
snnedis taisnu tiesu un taisnīgi novērtēs jūsu dar-
bību šim lietā.

_ Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Par jautājumu, ko mēs patlaban
apspriežam, starn mums un Jums, Berga kungs irļoti dziļas pretešķības ļoti liela starpība. Jūs Ber-gakungs, neticat Latvijas tautai. Jūs neticat La-tvijas tautai tāda zina, ka viņa varētu ievēlēt tādu
likumdošanas iestādi, kurai varētu pilnīgi uzticē-ties. Jums, Berea kungs, nepatīk mūsu satversme,Jus sakāt, ka ta «neiet». Un taisni mūsu satver-smes 26. pants runa par parlamentārās kommisijas
iecelšanu. Tur, Berga kunsrs. ir tas. kas. pēc Jūsudomam «ne<et»un kas, pēc Jūsu domām, ir nede-nes. Jus šodien meģināiāt apstrīdēt šo kārtībasrulla papildinājumu no juridiskā viedokļa. Jūs būtudaniusi pareizāk, ja būtu teikuši, ka Jūs vispārneatzīstat nekādu parlamentāru izmeklēšanas kom-nvsiiu. ka Jus esat tādas kommisijas principiālspretinieks, ka _.īums tā lieta liekas nepatīkama ka
Jus atzīstat mušu satversmi par tādu, kas «neiet»un kas .insx0zaun tādēļ esat pret to. Tad Tūsuargumentācija butu saprotama. Bet Jūs. labi zinā-dami, ka tas ir tā, bet negribēdami to parādīt, ne-grbedami pateikt savus īstos argumentus, ka esatpret Latvnas republikas satversmi un pret viņasdemokrātisko iekārtu, arī pret izmeklēšanas kom-rnisnu. nostājaties tagad pret šo papildinājumu kār-tības rullī.

Oodāts Berea kungs! Neviļus man nāk prātāServantes Don K'chots. kurš, ieraudzījis vēia dzir-navas, iedomātās tās nar briesmīgu pūķi un ar vis-lelako skubu metās tām virsū cīnīties. Jūs ļotilabi pazīst šo tipu, un Jūs šeit nostājāties viņa lomālas vem dzirnavas, Berga kungs, ko Jūs esat ie-raudzījusi, ja so likumu pieņems — un es ceru kato pieņems —, tās Jūs vairs nekad neredzēsit; ' tāspaliks tikai Jūsu fantāzijā. Un par tām civilprocesagarantnam Berera kungs, mēs runāsim vēlāk. Jumsvajadzēja atklāti pateikt, ka Jūs esat pret parla-mentāro izmeklēšanas kommisiju un pret mūsu sa-tversmi.
Tas ir pirmkārt.
Otrkārt, Berga kungs. Jums taču ir zināms,Ka parlamentāras izmeklēšanas kommisijas pastāv
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ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, piemēram An-
glijā, Vācijā un vēl citās. Neskatoties uz to, ka
Anglijā šādas parlamentāras izmeklēšanas kommi-
sijas pastāv jau ļoti sen, Anglija vēl šodien ir ļoti
spēcīga un stipra pasaules valsts. Tāpat, neskato-
ties uz to, ka Vācijas jaunā satversmē arī ir pare-
dzēta šāda parlamentāra izmeklēšanas kommisijā,
arī Vācija nav aizgājusi bojā. Tā tad nebūt nav tā,
ka, pastāvot parlamentārai izmeklēšanas kommisi-
jai, mūsu valsts aizies bojā.

Berga kungs, Jūs esat principā pret šādu kom-
misiju, jo esat stiprs vecā politiķa Monteskjē pie-
kritējs par varas dalīšanu, ka nedrīkst sajaukt li-
kumdošanas varu, izpildu varu un tiesas varu. Tas
ir jūsu polītiskās; gudrības alfa un omega, bet mums
ir citādi uzskati. Jūs domājat, ka parlamentam va-
jaga atstāt tikai likumdošanas tiesības, citu neko.
Valsts tiesībās un citur ir vēl citādi uzskati. Nebūt
nav teikts, ka Jūsu uzskati tie pareizākie. Pēdējā
laikā parlamenti iet pa citu ceļu. Tie iejaucas zinā-
mā mērā arī izpildu funkcijās un padara tās atka-
rīgas no parlamenta. Ja izpildu vara pie mums ir
padarīta atkarīga no Saeimas, ja nav tā, kā Jūs to
gribat, t. i. ka valdība ir viss un Saeima nekas, tad
Jūs esat arī pret parlamentāro izmeklēšanas kom-
misiju un tās tiesību paplašināšanu. Jūs neticat La-
tvijas tautai un tam parlamentam, ko tā ievēlēju-
si. Jums vēja dzirnavas tēlojas par pūķi! Vai par-
laments, kas šo kommisiju iecēlis, varēs būt iik
zems un spiedīs to darīt visus tos briesmu darbus,
ko Jūs tēlojāt? Es tam neticu! Parlaments bus
tas, kas kontrolēs izmeklēšanaskommisijas darbību,
parlaments būs tas, kas noteiks viņas darbību. Tai
brīdī, kad izmeklēšanas kommisijā sāks iet ļaunus
ceļus, tos, kurus Jūs, Berga kungs, tēlojāt, par-
laments varēs ievēlēt citu kommisiju, varēs ievelēt
citus kungus, kas tos ceļus neietu. Ja Jūs mūsu par-
lamentam ticat, tad Jums nav iemesla kommisijai
šīs tiesības nedot. Turpretim ja Jūs Latvijas, tautas
vēlētam parlamentam neticat, tad nāciet un to
skaidri pasakait. Ja parlamentam netic, tad tas jā-
iznīcina, tad jāsaka, ka mums jāiet citi ceļi, mums
jāstiprina izpildu vara un parlaments jāpadara vājš.
Ja Jūs to tāpateiksit, tad Jūs būsit godīgs pretinieks,
kas godīgi aizstāv savus uzskatus. Bet ja Jūs sākat
kritizēt no citas puseis un tēlojat briesmas tur, kur
to nav, tad tā vairs nav godīga cīņa. Es neuzskatu,
Berga kungs, Jūs par tādu neprašu, kas to nezinātu.

Tālāk Jūs runājāt par terminoloģiju un teicāt,
ka te esot iejaukti civilprocesa jēdzieni, ka esot pa-
redzētas prasības un prasību nodrošinājumi. Jā, tas
tā ir, un to es jau agrāk zināju un ne tikai šodien;
bet es Jums nosaukšu 10 citus dažādus likumus, kur
arī ir šie paši termini, jo vārds «prasībai» latvieši]
valodā nenozīmē tikai prasību civiltiesiskā nozīme
Tāpat arī vārdi «prasību nodrošināšana» latviešv
valodā nenozīmē tikai civiltiesiskas prasības nodro-
šināšanu, tas nav tikai krievu „ o'esiuMeHHe HCKa"
Krievu valodā tas ir tikai viens jēdziens, bet latvie-
šu valodā vārdam «prasība» bez civiltiesiskās no-
zīmes ir ari vēl cita nozīme. Kāpēc Jums šorejs
labpatika saprast šo vārdu civiltiesiskā nozīme;
Kāpēc Jums nelabpatika saprast to tā arī pārējos li
kūmos, kur šis vārds minēts? Šeir pavisam cits li
kūms, un tāpēc to nevar saprast cīviltiesiskānozīme
Bet arī tad, ja to pieņemtu neparlabota veida, Berg;
kungs, esat pārliecināti, arī tad tas nekādus parpra
tumus neradītu, jo vārds «prasība» latviešu valoda]
lietojams ne tikai civiltiesiskā nozīme, bet arī cita
dā nozīmē, kādā tas lietots ari daud_z citos likumos
Mans kollēga Cielēns jau s_acīja: mēs nāksim Jum
pretim, Berga kungs, un pārlabosim savu iesniegu

mu, lai arī Jums neceltos pārpratumi; _bet ar to šis
likums Jums nebūs pieņemamāks, jo Jus esat šīs lie-
tas principiāls pretinieks. Es iesniegšuattiecīgu pār-
labojumu, un mēs šo pantu izlabosim. Sis pārlabo-
jums būs tāds: tur, kur ir runa par prasību, mes lik-
sim, vārdu «prasījums» un vardu «prasību nodroši-
nāšanai» vietā liksim «prasījumu izpildīšanai».

Tāds ir terminoloģijas jautajumsšinī likumpro-
jektā. Ar vārdu sakot, Jūsu argumenti, Berga
kungs, neiztur kritikas. Jums ir citi motīvi, un tie
Jums šeit skaidri jāpasaka.Visa Latvijas pastāvēša-
nas laikā mums ir bijušas kādas 4 izmeklēšanas
kommisijas; dažās no tam esot piedalījušies arī Jus.
Man ir bijis gods būt visās 4 izmeklēšanas kommi-
sijas, un man jāliecina, ka neviena no šīm kommisi-
jam nekad nav pacēlies neviens jautājums, kas līdzi-
nātos tām briesmām, par kuram Jus uztraucaties.
Kāpēc Jūs domājat, ka kommisijā tagad
to darīs? Jums nav nekāda iemesla ta
domāt, bet vienīgais Jūsu iemesls ļr tas,
ka Jūs neticat Saeimai, Berga kungs, Jus ne-
ticat paši sev. Bet to Jums vajaga pateikt skaidri
un gaiši: «Tāpēc, ka es neticu Saeimai un tam, ko
viņa var dot, es neticu arī Saeimas izmeklēšanas
kommisijai.» Bet ja Jūs uzstājaties pret likumu no
juridiskās puses, pieķeraties_ ta redakcijai, tad tam
nav nekāda pamatatas atgādina cīņu ar vēja dzir-
navām; Jūs ejat cīņa ar puķi, kura nemaz nav. Bet
ja nu Jūs tomēr to darāt, tad. diemžēl, man jā-
saka, ka Jūs še atgādināt Dou Kichotu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Bergam.

A. Ber<»s (nacionālais b'oks): Augsti godātie de-
putātu kungi! Es nebūt nedomāju vilkt debates ga-
rumā un nedomāju arī polemizēt ar maniem pretinie-
kiem,. Tiešām debates_ir norisinājušās taisni tāda
veidā, kā es jaupašā sakumato paredzēju, t. i. ka
visus tos, kas uzstāsies pret' šo likumu, nosauks par
korrupcijas veicinātājiem, par korrupcijas veikalu
sedzēiiem u. t. t. Es uz visu to negribu atbildēt; par
to polemizēt būtu gluži lieki. Ar jūsu argumentu
apgāšanu es negribu nodarboties. Pa daļai šie argu-
menti neattiecas uz lietu, pa otrai daļai tie dibinās
uz pārpratumiem, un pret tiem cīnīties, ir grūti. Bet
ja visas šīs garās un karstas debates mums kaut ko
noskaidroja, tad tas ir tas, ka likums, kas mums paš-
reiz ir priekšā, ir gluži neskaidrs un dod iemeslu lie-
liem pārpratumiem, pie kuri em novedīs viņa prak-
tiskā lietošana. Uz to norada jau jūsu pašu atzīša-
nās, ka likums nav visai labi uzrakstīts,_ un tapec
jūs solījāties iesniegt pārlaboiurnus. Varbūt tie kaut
ko labos. Bet mums jārēķinās ar to,_kas, uzrakstīts
un ko mēs apspriežam. Un šim ziņa nu ir skaidrs,
ka šis likums nav uzrakstīts* ta, ka_ tas butu vaja-
dzīgs. To atzināt arī jus, bet atrunājaties, kakom-
misija nemaz nedomājot izlietot šīs pārak plašas tie-

ļ sības, ka kommisijā nemaz nedomājot darīt to, ko
. šis likums viņai atļauj. Rudevica kungs man prasīja,

vai tad tās 4 kommisijas, ka_s līdz šim bijušas, kad-
. reiz to darījušas, kas te jaunā likuma paredzēts. Ja,
. tā jau ir tā lieta, ko arī es šeit apgalvoju, ka likums
: kommisijai nemaz nav vajadzīgs un tas darbs to ne-
> maz neprasa. Bet vienkārši organizācijas kommisi-
. ja nav pratusi pareizi uzrakstīt to. ko ir gribējusi un
- kas ir vajadzīgs. Viņa ir uzrakstījusi kaut ko tādu,

kas savās teorētiskās konsekvencesvar novestjpie
i tā, uz ko es jau aizrādīju un ko ari jus negribēsit,

par ko arī jums nav īstas intereses.
r Tā tad likums ir nepareizs un aplami uzrakstīts.
- To atzina arī Cielēna kungs. Viņš šo apgalvojumu

nenoraidīja, bet teica: nāciet ar kaut ko labāku.
s Labi. es esmu ar mieru un gribu dot kaut ko labāku.
- Es lieku priekšānodot šo likumujuridiskai koniimisi-
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jai.Tas nevar lietu kavēt, jopie _<<Lata» jūs jau tie-
kat klāt. Jums. pietiks vienu nedēļu ko revidēt, vai
kratīt, pēc manas terminoloģijas. Arī šo_ likumu
juridiskā kommisijā var izskatīt vienas nedēļas lai-
kā. Tā tad nekādas kavēšanās nebūs. Bet gan bus
panākts tas, ka likums būs, juridiski pareizi uzrak-
stīts un ieturēts tanīs robežās, kādās tas var but
vajadzīgs un kādās tas vienīgi pieļaujams. Šeit
steidzamības kārtībā to labot nav iespējams. Stei-
dzamības kārtībā izdot likumu ad hoc, ko, vēlā stun-
dā vēl sāksim labot, nozīmē izturēties vieglprātīgi
pret jautājumu. Tāpēc man jāpaziņo: japieņems pā-
reju uz pantu lasīšanu, mēs pie likuma tālākas apska-
tīšanas un pārlabojumu iesniegšanas nedomājam pie-
dalīties, jonovērst visus trūkumus var tikai kommi-
sijā un ne plenārā sēdē.

Vēl man jātaisaviena piezīme. Te aizrādīja, ka
mans cīņas biedrs vai frakcijas biedrs Annusa kungs
esot piekritis šim 1 likuma formulējumam!. Annusa
kunga vārdā varu paskaidrot, ka viņš kommisijas
sēde ir ienācis vēlāk, kad par principiem, jau bijuši
vienojušies, un tiem viņš piekritis, bet tā redakcija,
ko pieņēmusi organizācijas kommisijā un kas tagad
atrodas mūsu prekšā, nebūt nav tā, ko tur pieņēma.
Tā tad Annusa kungs ir piekritis kaut kam citam,
ne tam, ko tagad liek priekšā.

Loti lielas pārdomas bija Cielēna kungam par
to, kāpēc es tā pretojoties šim likumprojektam. Kā-
pēc Hana kungs pretojas, tas viņam, likās būt
skaidrs, proti — ārzemju kapitālu dēļ. Bet kāpēc
es to darot, par to Cielēna kungam grūti nācās at-
rast atbildi. Petrevica kungs pat sāka būvēt ve-
selu teorētisku prātojumu par to, cik mēs teorētiski
viens no otra šķiramies. Kungi, par teoriju te ne-
strīdēsimies

^
nav še tam vieta un forums, lai gan

cita vietā būtu interesanti par to izrunāties. Par
maniem motīviem lūdzu pieņemt tos — un vienīgi
tos, ko es pats izskaidroju, t. i. ka nevar tādā kār-
ta, ka te to grib izdarīt, izšķirt tik svarīgu grozīju-
mu, ^ ar kuru paceļasjautājums

^ vai mūsu tiesiskā
iekārta paliek garantēta, vai nē. Nepietiek ar to,
ja apgalvo, ka kommisijā savas tiesības neizlietos.
Ja viņai būs dotas tādas tiesības, tad būs apdraudē-
tas ikviena pilsoņa tiesības. Jāievēro, ka mēs iz-
dodam šo likumu ne tikai šim gadījumam, «Uniona
bankai» un «Latam», bet ka tāds tas paliks arī turp-
māk, un ka tāds tas ir personas neaizskaramības
garantiju atcelšana. To es nevēlos, no tā es bēgu.
Tas ir manis vienīgais motīvs; es lūdzu ticēt šim mo-
tīvam un nemeklēt citus.

Lieku priekšā nodot likumprojektu juridiskai
kommisijai. Pāreja uz pantu lasīšanu mums nav
pieņemama, jo acumirklī šeit tādā kārtā likumpro-
jektu labot nevar.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Iesniegts
priekšlikums:

P

,Liekam priekšā šīs. dienas Saeimas sēdi slēgt."
P_arakstijuši deputāti V. Sanders, St. Ivbulis u.

c. Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (so _ci|īldēmokrats): Es izsakos pret

šo priekšlikumu, tapec, ka pašlaik pulkstenis ir ti-
kai _9 ar ceturksni, pie vārda ir pieteicies, tikai de-
putāts Hana kungs un tapec ir izredzes, ka debates
mes drīz izbeigsim un vismaz varēsim palikt pie
mušu parastās kartības tādā ziņā, ka varēsim nobal-
sot par pāreju uz pantu_ lasīšanu un tikai pēc tam
pārtraukt sēdi, lai varbūt varētu nākošā sēdē, kad
bus likuma lasīšana pa pantiem, likt priekšā papildi-
nājumus un pārgrozījumus, ja tādi būtu. Nobalso-
šana par vaipret pāreju uz pantu lasīšanu šinī sē-
de ir nepieciešamajai sēdes slēgšanas ierosinājuma
parakstītāji nepaspētu līdz nākošai sēdei ar politi-
skas korrupcijas palīdzību sameklēt vairākumu šī

likumprojekta noraidīšanai. (Starpsaucieni; smiek-
li.) Te nav ko smieties, jo es varu apliecināt, ka
Celmiņa kungs visu sēdes laiku nodarbojās ar cen-
tra, latgaliešu un Bļodnieka partijas deputātu ie-
spaidošanu. Es, cienītie kungi, sēžu pirmā rindā,
un Celmiņa kungs bija tik nervozs, ka pilnā balsī
sarunājās manā priekšā ar tiem deputātiem, kurus
viņš iespaidoja balsot pret šo likumprojektu. (Trok-
snis; starpsaucieni.) Tāpēc, lai nedotu iespēju ar
polītiskās korrupcijas palīdzību likumu noraidīt, es
uzaicinu Augsto namu. balsot pret sēdes tūlītēju slēg-
šanu un uzaicinu nobalsot izsaucot deputātus vārdā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts F.
Cielēns u. c. iesnieguši priekšlikumu:

«Liekam priekšā nobalsot, izsaucot deputātus pēc vār-
diem.»Jautājumu par sēdes slēgšanu izšķirsim balso-
šanā, izsaucot deputātus vārdā. Tie, kas balso par
sēdes slēgšanu, lai atbild «par»; kas balso pret, lai
atbild «pret»; kas atturas, lai atbild «atturas».

AmPs, Mārtiņš —nav klāt; Laicens, Linards — pret;
Alberings, Arturs — par; Laimiii.šV Kārlis — par;
Annuss, Jānis —? par; Lazersons. Maksis — nav
Ausējs, Longins — par; klāt;
Balodis, Jān's — par; Leiinš, Pauls — pret;
Ba'odis, Jānis — pret; Lorenes, Klāvs — pret;
Balodis, Kārlis — pret; Maizelis, NoHs — pret;
Barkans, Vinca — par; Menderis. Fricis — pret;
Bastjānis, Voldemārs — P'ret; Miezis, Ernests — pret;
Be'davs, Kārlis — nav klāt; Mī'bergs, Gotfrīds — pret;
Bergs, Arveds — par; Muižnieks Izidors — pret;
Bīlmanis, Roberts — pret; Nuroks, Arons — pret;
Birznieks, Jānis — par; Nuroks, Markus — nav k'āt;
Blodnieks._Adolfs — par; Opvncans. Jānis — nav klāt;
Breikšs, Jānis — nav klāt; Ozoliiš, Gustavs — par;
Briedis. Augusts — par; Ozoliņš. Lūkass — par;
Būmeisters. Kārlis — pret; Pabērzs, Juris — pret;
Celmiņš. Jīugo — par; Pabērzs, Sebastjāns — pret;
Ce'ms, Juu'js — pret; Pastors, Alfonss — par;
Cielēns, Fēlikss — pret; Pauļuks, Kārlis — par;
Dēķens., Kārlis — pret; Petrevics. Andrēis — pret:
Dubins, Morduchs — par; Pigulevskis, Vladimirs—pret;
Dukurs, Roberts — pret; Pommers. Jānis — nav .klāt;
Dzelzītis. Eduards — pret; Pusuls, Voldemārs — par;
Dzelzītis, Hugo — nav klāt; Radziņš, Eduards—nav klāt;
Dzenis, Antons — par; Rancans, Antons — par;
Eg'ītis, Arkadiis — pret; Rancans, Jēzuns _ par;
Eliass. Kristaps — pret; Reinhards. Gustavs — par;
Ērglis, Julis _ par; Rimbenieks Ēvalds — par;
Firkss Vthe'ms — par; Rozentāls. Mikp'Js — pret;
Grantskalns, Eduards—par; RubuMs. Vladislavs-_ par;
Gulbis. Vilis — pret; Rudevics, Ansis — pret;
Hans. Džons — nar; Sander<\ Visvalds — par;
Ivbulis. Staņislavs—par; Skuienieks. Marģers — pret;
Jankus. Oskars — pret; Sēlers. Lotars — par;
Jeliseievs. Grieorijs — pret; Sīmanis Pau's — par;
Jeršovs, Leonids _ pret: Spoianskis, Leontijs — nav
Jukšinskis Antons —. par; klāt;
Jnaraševskis, Pēteris — pret; Šterns Jānis — pret;
Ka'ninš, Augusts — par; Trasuns, Jpzups — pret:
KalnKš, Bruno _ pret; Ulmanis. Kārlis — Par;
Kalniņš Nikolajs — pret; tl'ne Pēteris — pret;
Ka'ninš, Pauls — pret; Vecķalns, Andrēis — pret;
Kallistratovs. Meletijs—pret; Veržbickis Jānis — par;
KauMnš, Jāms — pret; Vestermanis, Verners — par;
Kiršteins. Kārlis — pret; ViIoševsk's, Jaroslavs —
Kirilovs. Steoans — par; pair;
Klīve, Adolfs_ — par; Vinters Jānis — pret;
KornUjevs. Jānis _ par; Višna, Jā n's _ pret;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs Zeibo'ts. Pēteris — pret;
„~ Pfet:_ Ztomgotnis-Cukurs, Jānis <—
Ku'līt'S, Jēkabs — par; pret.
Kviesis, Alberts — par;

Par deputāta Sandera u. c. iesniegto priekšli-
kumu — sēdi slēgt — nodotas 43 balsis, pret — 47
balsis. Priekšlikums noraidīts. — Vārds referen-
tam.

_Referents A. Petrevics: Augsti godātie de-
putātu kungi! 'Man jāsaka vēl pāris vārdu par tie-
sībām, kādas paredzētas parlamentārai izmeklēša-
nas kommisijai. Organizācijas kommisijā domāja,
ka šeitnav vajadzīgs piemērot kriminālprocesa ana-
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loģiju un nav vajadzīga arī atsaukšanās uz krimināl-
procesa likuma veselu rindu pantu. Šī garantija ir
lieka. Tāda kommisijā ir jau bijusi 1: Satversmes sa-
pulcē sevišķai izmeklēšanas kommisijai bija izmek-
lēšanas tiesneša tiesības. Šādas tiesības mēs neat-
radām par vajadzīgu. piešķirt parlamentā-
rai izmeklēšanas kommisijai, mēs atzinām
tās par plašām. Parlamentārai izmeklēša-
nas kommisijai pilnīgi pietiek ar to, kas te iesniegts.
Es kā deputāts iesniedzu attiecīgus pārlabojumus .un
kā referents varu uzaicināt Augsto namu pieņemt
šo likumu tādā veidā, kādā tas iesniegts, ar attiecī-
giem pārlabojumiem.

Bez tam man būtu vēl viens aizrādījums, proti
— šāds. Berga kungs, nav pilnīgi informēts par
priekšlikumu, ko iesniegusi izmeklēšanas kommisijā;
tāpēc es lūdzu Berga kungu un Annusa kungu no-
klausīties to priekšlikumu, kuru visi .izmeklēšanas
kommisijas locekli pieņēmuši vienbalsīgi. Šis
priekšlikums ir tāds: «Parlamentārai izmeklēšanas
kommisijai tiesība izsaukt un nopratināt, arī privā-
tas personas un izdarīt revīzijas valdības, pašval-
dības un arī privātos uzņēmumos, pieaicinot vaja-
dzības gadījumos arī lietpratējus.» Šis ir plašāksne-
kā tas,ko mēs šodien jums liekam priekšā. Še teikts,
ka revīziju var izdarīt kurā katrā privātā iestādē,
neskatoties uz to, vai tā ir saņēmusi valsts līdzekļus,
vai nē. Organizācijas kommisijā atzina, ka tas nav
vajadzīgs, ka revidēt var ne katru iestādi, bet tikai
tās iestādes, kas saņēmušas valsts līdzekļus. Tā
tad šinī ziņā, Berga kungs, Jūsu paskaidrojumi ir
bijuši nepareizi, un Jūsu kollēga deputāts Annuss
ar savu balsošanu ir gājis, daudz tālāk. Organizā-
cijas kommisijā ziņoja, ka priekšlikums pieņemts
vienbalsīgi — daudz plašāks nekā tagad to liek
priekšā organizācijas kommisijā. Tiktāl ir taisnība,
ka pēdējo daļu par spaidu līdzekļiem izmeklēšanas
kommisijā nav iesniegusi, bet gan to daļu, kura ir
runa par revīzijām, un tā izmeklēšanas kommisi-
jas redakcijā ir daudz plašāka neka to tagad liek
priekšā organizācijas kommisijā. Organizācijas
kommisijā to pašu liek priekšā daudz sašaurinātakā
veidā.

Es lūdzu šo likumprojektu pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk pā-

reja uz pantu lasīšanu. — Deputāti A. Bergs, J,
Kuilītis, u. c. iesnieguši priekšlikumu:

«Liekam priekšā Saeimas kārtības ruļļa papildinājuma
nodot juridiskai kommisijai.»

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāks nobal-
sošanā šis priekšlikums. Viens deputāts var_ iz-
teikties par, viens pret šo priekšlikumu. Vārds
deputātam Cielēnam pret šo priekšlikumu.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Sociāldemokrātu frakcijas vardē
es izsakos pret šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums
acīmredzot, iesniegts tai nolūkā, lai maskētu atkāp
šanos no šī likuma pieņemšanas. Pie mums parast
lieto tādu metodi — ja aiz šādiem vai tādiem ie
mesliem pret kādu likumu negrib uzsta
ties atklāti, tad nodod to_ juridiskai kom
misijai, dažreiz trijām _ četrām kommisijam
un tur nu to tad nogremdē zem zaļā galda. Tī
kā Biodnieka partijas kongresā jaunsaimnieki i
izteikušies par norobežošanos no korruptīvas_ zem
nieku savienības, tad būtu ļoti neērti savu velētāji
priekšā balsot pret šo likumu. Bet ja nak sav
vēlētāju priekšā ar tādu mērci: mes jau ar abati
rokām bijām par šo likumu, bet bija juridiskas ne
skaidrības, un tāpēc mes balsojam par nodošanu jū
ridiskai kommisijai, — tad, acīmredzot, tāds tiltiņ
priekš ieskriešanās tiek sagatavots tiem, kas ne
grib segt zemnieku savienības korruptīvos veika

lus atklāti, bet izdarīt to aizklāta veida. Tapec,
godātie deputātu kungi, šī balsošana, patiesību sa-
kot, nozīmēs, vai Augstais nams nopietni grib, lai
parlamentārā izmeklēšanas kommisijā dotu atbildi
uz tiem 6 jautājumiem1, kas minēti iesniegumā un
kuru izpētīšanai un atbildes došanai Augstais nams
pats ievēlēja speciālu kommisiju, vai ari Augstais
nams negribēs šos jautājumus noskaidrot un attiecī-
go atbildi saņemt. Tāpēc es sociāldemokrātu frak-
cijas vārdā kategoriski izsakos pret likumprojekta
nodošanu juridiskai kommisijai, jo tas nozīmētu
segt korrupciju, bremzēt un jaukt izmeklēšanas
kommisijas svarīgo darbību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu par depu-
tāta Berga u. c. iesniegto priekšlikumu neviens ne-
vēlas? Likšu to uz balsošanu. Ja priekšlikumu
pieņems, atkritīs pāreja uz pantu lasīšanu; ja de-
putāta Berga u. c. iesniegto priekšlikumu noraidīs,
būs pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. Lieku uz
balsošanu deputātu Berga, Kullīša u. c. iesniegto
priekšlikumu—

nodot Saeimas kārtības rulla papildinājumu 'juridiskai
kommisijai.

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
deputātu Berga, Kullīša u. c. iesniegto priekšlikumu
nodotas 39 balsis, pret — 49 balsis. Šis priekšli-
kums noraidīts; pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas kārtības ruļļa papildinājums.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-

sta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma
tekstu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas kārtības rulli (lik. kr. 1929. g. 58 un 105) pa-

pildināt ar sekojošu 172. pantu:
1721. Parlamentāriskai izmeklēšanas kommisičai (150. p.)

tiesība izsaukt un nopratināt arī privātpersonas _ un izdarīt
revīzijas, pieaicinot vajadzības gadījumā lietpratējus, valdī-
bas, pašvaldības un privātās iestādēs un uzņēmumos, ja privā-
tās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem pabalstus,
kreditus vai pasūtījumus no valsts.

Ja šinī pantā minētās personas, iestādes vai uzņēmumi
liegtos pildīt izmek^šanas kommisijas ar nopratināšanu vai
revīziju saistītās prasības, pol.cijai uz kommisijas pieprasījumu
jāsper spaidu soļi šo prasību nodrošināšanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Deputāts A. Petrevics iesniedzis divus

; priekšlikumus. Pirmais priekšlikums skan:
«Lieku priekšā panta otrā nodalījumā vārdu «prasības»

: un «prasību» vietā likt «prasījumus» un «prasījumu»; «nodro-
[ šināšanai» vietā likt «izpildīšanai-».»
, Otrs deputāta Petrevica priekšlikums:

«Saeimas kārtības ruļļa papildinājumu nobeigt ar seko-
i jošo noslēguma tekstu: «Šis likums stājas spēkā air izsludinā-

šanas dienu».» /
Vārds referen-tam.
Referents A. Petrevics: Par pirmo pārlabo-

jumuman jāsaka, ka šis teksts kommisijā apspriests
{ nav, bet tā saturs atbilst kommisijā izteiktam do-
r Ernām. Runājot ar atsevišķiem komisijas locekļiem,

4 no viņiem tam piekrita.
x Kas attiecas uz pēdējo priekšlikumu, tad tas
x kommisijā nav apspriests, jo nebija tur iesniegts;
tī par to atsauksmi nevaru dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms lieku uz
l balsošanu deputāta Petrevica pirmo priekšlikumu —
s panta otrā nodalījumā vārdu «prasības» un «prasību»;_ vietā likt «prasījumus» un «prasījumu»; «nodrošināšanai» vie-

tā likt «izpildīšanai».
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Referents tam pievienojas. Ludzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Petrevica pirmo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pair deputāta Petrevica pirmo priekšlikumu.
Par deputāta Petrevica pirmo priekšlikumu nodots
50 balsu, pret to nav nodota neviena balss, atturē-
jušies 29. Šis priekšlikums pieņemts. — Nobalso-
šanā nāk deputāta Petrevica otrais priekšlikums —

papildināt likumu ar noslēguma tekstu.

Kommisijā tas neesot apspriests. Lūdzu _pacel_-
ties tos, kas ir par deputāta Petrevica priekša likta
noslēguma teksta pieņemšanu. Acīmredzot vairā-
kums. Noslēguma teksts pieņemts. — Nobalsošana

nāk likums visumā pārlabotā veidā. Ludzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par likuma pieņemšanu visuma pārlabotā
veidā nodota 51 balss,, pret — 34 balsis. Likums
visumā pārlabotā veidā pieņemts. — Redakci-
jaskommisijas ziņojums būs nākoša sed_e.

Prezidijs liek priekšā veļa laika deļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs 21. martā pīkst. 5 pēc pusdie-
nas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.40 vakarā.)

V sesijas 16. sēde 1930. gada 21. martā.
(Atklāta pīkst. 5.'D pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam 588
2. Likumprojektu nodošana kommisijam :

J. Višņa (sociāldemokrāts) 589
3. Ministfu kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas at-

bildības Saeimas deputātu (nodod kommisijai .... 589
4. Deputāta R Bīlmaņa u. c. iesniegtsis grozījums likumā

i>ar valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai (nodod
kommisijai i:

R. Bilmams (sociāldemokrāts) 590
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija < . 590

5. Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais jautājums ministfu
prezidentam par SPRS transita traucēšanu uz Latvijas
dzelzceļiem ;

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcijai 591
6. Saeimas kārtības ruļļa papildinājums (redakcijas kom-

misijas ziņommsi:
K. Dēķens, referents £95

7. Likums par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes brau-
cienos (redakcijas kommisijas ziņojums ;
K. Dēķens referents 595

8. Zemkopības ministfa atbilde uz deputāta R. Bīlmaņa u. c.
iesniegto jautājumu:

V. Gulbis, zemkopības ministris 595
R. Bīlmanis (sociā demokrāts i 598

9. Agrā'ās reformas likuma I d. 3 panta pap ldinājumi un
pārgrozījumi noraida ; pieņem pārejas formālu):

A Eglītis, referents . 600, 609
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) 601, 609
V. Firkss (vācu-baltiešu partija) 605
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . . f.07

10. Likums par muitas likumos noteiktās pierobežas joslas
platības grozīšanu pieņem steidzamības kārtība):

P. Juraševskis, referents 610
A. Dzenis, referents 611

kR.
Bīlmanis, referents 611

11. Pārgrozījums akcīzes nodokļa nolikumā (pieņem Steidza-
mības kārtībā) :

J Annuss, referents 612
V. Sanders, referents 612

12. Likums par Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būvi (pie-
ņem s eidzamības kārtībai:
A. Dzenis, referents 613, 615
G. Mī bergs, referents 613
A Dzenis Latgales demokrātiskā zemnieku apvienībai . 614
G. Mīlbergs jaunsamnieku un sīkgruntnieku partija) . . 614
J. Breikšs (demokrātiskais centrs) 615

13. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzi-
nums :

J. Veržbickis, referents 616
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) .... 618
F. Cielēns (sociāldemokrāts i 618

14. Likums par izlīgšanas līgumu starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm tpieņem steidzamības kārtībā):

A. Bergs, referents 619
15. Likums par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Ameri-

kas savienotām valstīm (pieņem steidzamības kārtībā , :
A. Bergs, referents 621

16. Likums par slimo kasēm (1. lasījums):
L. Sēlers, referents 623

17. Deputāta A. Pastora u c. iesniegtais priekšlikums —
'zb. martā Saeimas plenārsēdi nenoturēt (pieņem) . . . 628

18. Pārmaiņas centrālās zemes ierīcības komitejas sastāvā . 628
19 Nākošā sēde 628

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; zemkopības ministra atbilde
uz deputāta R. Bīlmaņa u. c. iesniegto jautājumu;
pec tam turpināsies 'jau izsludinātā dienas kārtī-
ba, papildināta ar .papildinājumiem un pārgrozīju-
miem kriminālprocesa likumos. Iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejami uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumiem.

Deputāts J. Viļpiševskis lūdz piešķirt viņam
atvaļinājumu no š. g. 21. marta līdz 1. aprīlim ce-
ļojumam uz ārzemēm. Prezidijs atbalsta šo lū-
gumu. Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi
pret to? Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts.
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Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
dzelzceļa faktiska lietošana atrodošās zemes kor-
roborešanu uz valsts vārda Satiksmes ministrijas
persona. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumpro-
jektu juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots juridiskai konimisijai. — Tālāk Ministru
kabinets piesūtījis konsulāro konvenciju starp La-
tviju un Franciju. Prezidijs liek priekšā nodot šo
konvenciju ārlietu kommisijai. Iebildumu nav?
Ta nodota ārlietu kommisijai. — Ministru kabi-
nets piesūtījis likumprojektu par nopelnītās darba
algas izmaksas un piedzīšanas nodrošināšanu al-
gotiem darbiniekiem

^
Prezidijs liek priekšā nodot

šo likumprojektu juridiskai kommisijai. Par šo
priekšlikumu vārds deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Izpildot Saeimas
lēmumu, Ministru kabinets ir iesniedzis likumpro-
jektu par nopelnītās darba algas izmaksas un pie-
dzīšanas

^
nodrošināšanu algotiem darbiniekiem.

Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un Saeimā par to ir
vairākkārt runāts. Ja tagad beidzot valdība šo
likumprojektu ir iesniegusi, tad ir svarīgi dot tam
tādu virzienu, lai tas jo drīzāk varētu iegūt likuma
spēku, iestājoties šīgada darba sezonai. Ar 1. ap-
rīli sākas pastiprināts darbs, sevišķi pie dažādām
būvēm valsts, pašvaldību un citos darbos. Taisni
šie darbi ir tie, kur strādniekiem visgrūtāk saņemt
savu nopelnīto darba algu, vēl vairāk tāpēc, ka
1927. gadā kreisās valdības izdotos noteikumus,
kas uzlika, par pienākumu ieturēt no uzņēmēja zinā-
mu drošības naudu par ķīlu kārtīgai darba
algas izmaksai, valdība tagad ir atcēlusi.
Bieži gadās, ka taisni sezonas, darbos, darba devēji
strādniekus gan nodarbina, bet algu nesamaksā. Pēc
darba beigšanas viņi savu uzņēmumu likvidē, un
no viņiem nav nekā ko ņemt. Ja likumprojekts juri-
diskā kommisijā nogulētu visu Saeimas pavasara
sesiju un to sāktu apspriest tanī tikai rudenī,_ tad
1930. gadam tas savu nozīmi būtu zaudējis, tāpēc
lieku priekšā noteikt juridiskai kommisijai zināmu
termiņu.

Cik man bija iespējams iepazīties ar likumpro-
jektu, tad jāsaka, ka tas paredz zināmus atviegloju-
mus strādniekiem. Tas būtu solis uz priekšu, salīdzi-
not ar tagadējo slikto stāvokli. Tā kā likumprojekts
nav garš, tam ir tikai 5—6 panti, lieku priekšā uzdot
juridiskai kommisijai izskatīt šo likumprojektu 2
nedēļu laikā. Techniski tas ir iespējams, un es ceru,
ka Saeima piekritīs manām priekšlikumam..

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret deputāta Viš-
ņas priekšlikumu vārdu neviens nevēlas? — Vis-
pirms nāk nobalsošanā prezidija priekšlikums

nodot šo likumprojektu juridiskai kommisijai .
Iebildumu nav? Tas pieņemts. Deputāts ,J. Višņa

iesniedzis priekšlikumu:
«Uzdot juridiskai kommisijai skatīt cauri likumprojektu

par nopelnītās darba algas piedzīšanu 2 nedēlu laikā.»
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas

ir par deputāta Višņas priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Balsošanas .rezultāts: par depu-
tāta Višņas priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret —
24 balsis, atturējušies 8. Vienlīdzīgs balsu skaits. —
Lieku deputāta Višņas priekšlikumu otrreiz uz bal-
sošanu. Lūdzu vēlreiz pacelties tos, kas ir par de-
putāta Višņas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta' Višņas priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Višņas priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 25
balsis, atturējušies 8. Šis priekšlikums pieņemts.

^
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de-

putāta Augusta Kalniņa saukšanai pie tiesas atbil-
dības par sodu likumu 51. pantā, 591. panta otrā da-

ļā, 578. un 579. pantos paredzētiem' noziedzīgiem no-
darījumiem, piemērojot par drošību līdzekli ķīlas
ņemšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saei-
mas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebil-
dumu nav? Lieta nodota Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanaskommisijai.

Deputāti R. Bīlmanis, V. Bastjānis, K. Dēķens,
P. Lejiņš un K. Būmeisters iesnieguši likuma gro-
zījumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam

Saeimas priekšsēdētāja kungar"
Lūdzam celt priekšā šīs dienas Saeimas plenārsēdē seko-

jošu likuma grozījumu:
Liknmā pai valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai (lik.

kr. 1928."g. 140) 2. pantu izteikt sekojoši:
2. Aizdevumi naudā un būvkokos pēc takses cenas iz-

sniedzami caur Latvijas hipotēku banku. Krediti naudas aizde-
vumiem 5 gadu laikā, sākot ar 1930./31. budžeta gadu, atvēlami
2 miljoni latu apmērā katru gadu. Aizdevumi būvkokos izsnie-
dzami pēc vajadzības, nepārsniedzot 1 miljonu latu gadā. Brī-
vības cīnītājiem būvkoki izsniedzami par lj f. takses.

Rīgā, 1930. g. 21. martā.
R. Bīlmanis, V. Bastjānis, K. Dēķens, P. Lejiņš,

K. Būmeisters.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-

putātu kungi! Pagājušā gada pavasarī uz lauksaim-
niecības, kommisijas ierosinājurriu tika izstrādāts
attiecīgs likumprojekts, lai dotu atvieglojumus pil-
sētu iedzīvotājiem, kuri būvē sev dzīvokļus uz fonda
zemes un citiem apbūves gabaliem, pilsētu robežās.
Šādu apbūves gabalu, kā zināms, ir pāri par 30, bet
tā labā griba, kas redzama šai likumā, nesasniedz
savu mērķi, tāpēc ka tā likuma daļa, kas runā par
būvkoku izsniegšanu pilsētām, nav dzīvē piemēro-
jama, joattālumi no mežiem ir pārāk lieli, lai varētu
izmantot likumā paredzētās tiesības. Tāpēc šis li-
kums būtu grozāms, to daļu, kas zīmējas uz būvko-
kiem, atvietojot ar< naudas aizdevumiem. Cik man
zināms, šis jautājums ir diskutēts arī kommisijā, un
pārlabojums atzīts par pieņemamu; bet lai to rea-
lizētu, ir nepieciešami grozīt likumu. Tāpēc mūsu
frakcija liek priekšā kommisijai, kas šo likumu gro-
zīs, izskatīt to 2 nedēļu laikā. Ar to tiks panākts,
ka šis, likums varēs izpildīt to nolūku, kam tas
domāts.

Otrkārt šinī grozījumā kā jauninājums nāk klāt
noteikums, ka brīvības cīnītājiem — invalidiem būv-
koki izsniedzami ne par takses cenu, bet par|s tak-
ses, kā tas ir lauku būvniecībā.

Mūsu frakcija liek priekšā pieņemt šo likum-
projektu un uzdot kommisijai izskatīt to 2 nedēļu
laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Sociāldemokrātu ierosinājums pats par
sevi nav slikts, bet mums ir bažas, vai tikai šis ie-
rosinājums neietver arī lielos, namu īpašniekus. Vai
tikai tos aizdevumus,*ko dod Hipotēku banka, da-
būs galvenā kārta tie pilsētu apbūvnieki, noma]-
uieki, kuriem galvenā kārtā tas 1 miljons latu
arī domāts. Ja tiešām sociāldemokrātu frakc'ja,
iesniegdama savu likuma pārlabojumu un papildi-
nājumu, ta domājusi,_ tad arī mūsu frakcijai nav
nekadu_ iebildumu. Līdz šim ir ienākušas sūdzības
galvenā kārta no mazpilsētām, ko iesnieguši daudz
apbūviešu, kuru mājas ir nelielas, sākot no 2 ista-
bām un beidzot ar 5 un 6 istabām, un kuri būv-
kokus nedabū; tāpat arī tie aizdevumi, ko dod Hi-
potēku banka, ir ļoti niecīgi, un tos pašus vēl
nedabū. Tapec tiešām būtu vēlams šo jautājumu
nokārtot. Bet šinī likumā, kad to sāks apspriest,
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/ajaga paredzēt arī iespēju, lai tie pilsētu apbū-
vieši, kas vēlētos saņemt būvkokus, tos arī sa-
ņemtu. Tā tad no likuma nedrīkst izslēgt iespēju
saņemt uz vēlēšanos arī būvkokus.

Priekšsēdētājs P. Kaln ņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates izbeigtas. Prezidijs liek
priekšā deputāta Bīlmaņa u. c. iesniegto likuma
grozījumu nodot budžeta kommisijai., lebldumu
nav? Tas nodots budžeta kommisijai. Deputāts
R. Bīlmanis iesniedzis priekšlikumu:

«Likuma grozījumu par kreditu atvēlēšanu pilsētu būv-
niecībai uzdot budžeta kommisijai skatīt cauri 2 nedēlu laikā.»

Pie šī priekšlikuma vārdu neviens, nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Bīlmaņa priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts. >

Deputāti L. Laicens, J. Zlaugotnis-Cukurs, J.
Balodis, E. Miezis, L. Jeršovs un 0. Jankus ie-
snieguši jautājumu ministru prezidentam, ko lū-
dzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimā priekšā sekojošu jautājumu ministru
prezidentam:

Kā valdība domā attīstīt labas saimnieciskas attiecības un
uzturēt spēkā un pildīt saimniecisko līgumu ar Sociālistisko

[

padomju repub'iku savienību, kā arī veicināt strādniekiem dar-
ba un algas pavairošanu, ja: a) uz Latvijas dzelzceļiem notiek
sistemātiska SPRS transita traucēšana, nepadodot laikā vagonus
izkraušanai, pielietojot fiktīvu svara aprēķināšanu, sabotējot
transita preču kustības ātrumu u. t. t.; ja: b) strādniekiem šā-
das rīcības dēl stundām un dienām, ilgi jāgaida uz pienākušiem
transitpreču vagoniem; ja: c) dažas Latvijas firmas SPRS pa-
sūtījumus izpilda nesolidi, pielietojot krāpšanas paņēmienus?

Vai valdībai šādi apstākļi ir zināmi, un tie nevar izsaukt
saimnieciskā līguma uzteikšanu no Sociālistisko padomju re-
publ.ku savienības puses, caur ko varētu palikt bez darba pāri
par 10.000 Latvijas rūpniecības un transporta strādnieku?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs, (strādnieku un zemnieku
frakcija): Jautājums par to, kā tiek veicinātas tirdz-
nieciskās attiecības ar Sociālistisko padomju re-
publiku savienību, ir stipri nopietns, tādēļ ka tas
skar plašas strādnieku masas. Ja jūs,pilsoņu kungi,
paši paraudzītos savos statistiskos datos, tad jūs
atrastu, ka darbos, kas tiek izpildīti uz līguma pa-
mata ar Sociālistisko padomju republiku savienību,
strādā rūpniecības iestādēs pāri par 6000 strād-
nieku. Bez tam mēs zinām, ka arī transporta dar-
bos, kā ostās, tā uz dzelzceļiem, ir nodarbināti ap
2000—3000 strādnieku. Tā tad kopējais skaits ir
ap 10.000 strādnieku, kuri pelnās darbos, kas tiek
izpildīti sakarā ar Sociālistiskās padomju republi-
kas savienības pasūtījumiem, vai nu tas būtu tran-
sits, vai kāda rūpniecības nozare, vai arī cits kas.

Ja tagad šiem darbiem jāatrodas zem jautā-
juma zīmes, vai būt, vai nebūt, vai šie darbi strād-
niekiem paliks, vai nepaliks, tad mums šodien jā-
jautā ministru prezidenta kungam, ko viņš domā
darīt, lai patiešām neciestu kaut vai transits, kas
stiprā mērā veicina mūsu dzelzceļu attīstību, kas
dod mūsu dzelzceļiem plašus, ienākumus, kā arī
darbu plašam strādnieku masām uz dzelzceļiem.

Latvija ar saviem ģeogrāfiskiem apstākļiem ir
ta valsts, kas var, ja vien viņai ir laba griba, iz-
mantot priekšrocības, kas rodas sakarā ar lielu
preču krājumu pārsūtīšanu caur mūsu territoriju.
Mes zinām, ka sākot ar Latvijas pastāvēšanas ga-
diem, šim jautājumam!ir piegriezta vienīgi tik liela
vērība, kāda vajadzīga, lai pievilktu Krievijas tran-
situ, bet nepavisam netiek gadats, lai rastos kaut cik
normālākas attiecības šī transita pārsūtīšanā un lai
transits nesamazinātos. Ir noteikti dati, ka Sociā-

listisko padomju republiku savienība vairs nevar
sūtīt daudz preču uz mūsu ostām., jošeit nepiegriež
pietiekošu vērību tam, lai preces laikā nogādātu
ostā pie noliktavām. Vairāk gadu atpakaļ caur
mūsu ostām gāja lielāks daudzums olu. Tagad mes
zinām, ka olu transports caur mūsu ostam vairs
neiet. Tas neiet tamdēļ, ka divus gadus atpakaļ no
robežas stacijas līdz Krasta stacijai

^
līdz_ ostai, va-

goni gāja pa mūsu dzelzceļiemi vairāk ka 3—4 die-
nas. Ja Latvijas territorija uz tik īsas distances
(200—300 kilometru) sūtījumi iet vairāk par 4 die-
nām, tad tas nozīmē, ka ar mūsu transportu daudz
kas nav kārtībā. Lai' olas kā ātri bojājošās preces
nonāktu noliktavās svaigas, pēc tik ilga ceļojuma
to nevaram prasīt, jo noliktavās tās nonāk jau bo-
jātā stāvoklī, un tām, nav vairs tās vērtības, kāda
būtu, ja šī prece no robežas stacijas līdz Krasta sta-
cijai nebūtu ceļā 4 dienas. Tamdēļ arī tagad olu
transports caur mūsu Latvijas territoriju vairs neiet.
Sociālistisko padomju republiku savienībai šī ope-
rācija ir neizdevīga, un tamdēļ olu transports tagad
iet citu ceļu, proti — caur Lietuvu. Ar to ir stiprā
mērā zaudējuši strādnieki, ir zaudējuši ienākumus
arī mūsu dzelzceļi un noliktavas.

Tagad tikai dažas nedēļas atpakaļ ir uzsākts
pārvadāt plašākos daudzumos (Sociālistiskās pa-
domju republikas koku materiālus. Blankas, kuras
pienāk lielākos daudzumos Mangaļos un Mīlgrāvī,
tiek izkrautas, lai tad tās sūtītu tālāk. Kasi tagad
notiek ar šo mūsu diezgan svarīgo darba nozari —
koku preču pārsūtīšanu. Ir bijis gadījums — tas
nav ilgi atpakaļ, pat ne nedēļu atpakaļ, tikai pagā-
jušo sestdienu, — kad aiz dzelzceļa vainas, aiz no-
laidības, vai arī ar nolūku radītu apstākļu dēļ ma-
teriāli, kas pienākuši Mangaļu stacijā, nav laikā pie-
gādāti pie noliktavām, lai tos varētu izlādēt. Va-
rētu varbūt teikt, ka Padomju savienība nav pa-
rūpējusies par noliktavām, par laukumiem, kur no-
vietot vajadzīgo preču daudzumu, un ka dzelzceļu
administrācija, Satiksmes ministrija nav vainojama.
Bet stāvoklis ir tāds, ka Mīlgrāvī var padot vairāk
par 80 vagonu vienā reizē pie laukumiem, kur iz-
kraut preces. Tomēr šos 80 vagonus nepadod, pa-
dod tikai 20—30, augstākais 35 vagonus vienā rei-
ze; pārējos vagonus atstāj stacijā, lai stāv. Un arī
šos 35 vagonus nepadod rīta stundā, tad, kad strād-
nieki ieradušies darbā; ostas .strādnieki parasti
ierodas ostā jau pirms pīkst. 8, un pīkst. 8 jau sā-
kas, darbs. Preču vagonus nepadod vis pīkst. 8
vai 9, bet agrākais — pīkst. 11; bet jau pīkst. 4 un
145, kad muita pārtrauc darbus, līdz ar to arī ostā
iestajas_miers, un vagoni stacijā paliek neizlādēti.
Saskaņa ar pastāvošiem noteikumiem šiem vagoniem
jāmaksā soda nauda, tā saucamais «postoi», par
katru vagonu — diezgan paprāva maksa. Ja nu
dzelzceļu virsvalde domā, ka ar to var iegūt ienā-
kumus, varbūt 6—10 latu dienā, noturot vagonus
stacija un nepadodot tos pie noliktavām, tad tas ir
liela mēra nepareizi, jo tādā veidā Krievija nepa-
spēj laika nonākt tirgu ar savām precēm un tās šeit
tiek_ liela mērā sadārdzinātas. Cik man zināms,
pēdējas dienas viņa ir griezusies pie dzelzceļu virs-
valdes

^
ar noteiktu prasību gādāt, lai vagoni pie no-

liktavām
^

tiktu laikā padoti. Vai šai prasībai būs
kādi panākumi, tas mums nav zināms.

Mūs šinī gadījumā ne tik daudz interesē Krie-
vija, bet mes aizstāvam mūsu strādnieku intereses,
jo šinīs transporta darbos ir nodarbināti vairāk kā
3000 strādnieku. _ {A.Eglīša starpsauciens.) Šie
strādnieki nevarēs atrast darbu ostā (A. Eglīša
starpsauciens), bet viņiem būs jāaiziet uz laukiem
un tur tad, varbūt, par pusvēderu, kā Eglīša kungs
grib, vai par brīvu jāstrādā lauku darbi. Ja uz lau-
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kiem darba būtu daudz, tad tā būtu cita lieta, bet
mēs zinām, ka tas tā nav. (A. Eglītis no vietas:
«Laukstrādniekus ieved no ārzemēm!») Ar to mēs
tikai radīsim jaunus bezdarbniekus, kas nepatiks, ne
Eglīša kungam, ne jaunsaimnieku frakcijām, ne vis-
pārīgi nāks par labu Latvijas saimnieciskam stā-
voklim. Tāpēc ir savādi, ka Eglīša kungs šeit iz-
sakās tik vieglprātīgi, jo šis, jautājums no strād-
nieku viedokļa ir ļoti nopietns.

Kā tad nu ir ar ceļu stāvokli ostas rajonā? Vai
dzelzceļu virsvalde ir gādājusi par to uzlabošanu,
par to ielu uzlabošanu, kas atrodas ostas territorija?
Transportstrādnieku arodbiedrības biedri — ne ti-
kai kājnieki, bet arī zirdzinieki — jau vairākkārt ir
aizrādījuši ostas valdei, lai tā rūpējas par ostas ra-
jonā esošo ielu savešanu kārtībā, lai vairs netiktu
bojāti rati, preces un netiktu mocīti zirgi. Bet
ostas rajona ceļi nav laboti kopš Latvijas pastāvē-
šanas laika. Vēl šodien ir tā, ka braucot autobusā
pa ostas territoriju, ļaudis tiek sadauzīti līdz nesa-
maņai, tāpat tiek bojātas, lietas. Braukt pa ostas
territoriju paātrinātā gaitā nevar, jo tur ir dziļas
bedres. Ja, braucot pa Rīgas ielām, apskatāmies,
kādā stāvoklī ir dzelzceļu pārbraucamās vietas, tad
redzam, ka tās ir novestas pilnīgi neciešamā stā-
voklī. Tas pats sakāms par ostas rajonu. Te pil-
sētai nav tiesības iemaisīties; ne pilsētas pašvaldī-
ba, ne pilsētas valde, ne arī policija var ko da-
rīt, jo te noteikšana dzelzceļu policijai. Tas viss
var novest pie tā, ka agri vai vēlu šai svarīgā no-
zarē, kur nodarbinātas plašas strādnieku masas un
kur strādnieki saņem kaut cik ciešamu peļņu —
strādnieks te nopelna 8—10 latu dienā, kamēr citur,
kā mēs zinām, strādnieks var nopelnīt augstākais
4—5 lati dienā, — radīsies lieli sarežģījumi.

Šo jautājumu mēs iesniedzam sakarā ar ne-
normāliem apstākļiem Mangaļu stacijā. Lieta tāda,
ka Mangaļu stacijā dienā pienāk 200 vagonu, un ja
šos vagonus padotu laikā, padotuno rīta, tad tos
varētu izlādēt līdz pīkst. 4 vai 5 pec pusdienas; bet
ja tos padod pēc pusdienas, tad var izlādēt tikai ap-
mēram 35 vagonus, un pārējie paliek neizlādēti. No
šādas rīcības jācieš strādniekiem, jo rīta stundas
viņi pavada bez darba', viņiem jāgaida, kamēr va-
gonus padod. Lai viņi arī censtos kā censdamies,
tomēr visus vagonus viņi vairs nevar izlādēt. Va-
kara stundās strādnieki nevar strādāt, jo nav vaja-
dzīgās apgaismošanas, un pie tam ir starpība arī
maksāšanas ziņā, kāpēc vakara darbus plašākos
apmēros nepielaiž.

Tālāk paskatīsimies, kas ir ar rūpniecības dar-
biem, kur arī nodarbināts lielāks daudzums strād-
nieku. Paskatīsimies, vai valdība, kas ir noslēgusi
līgumu ar Sociālistisko padomju republiku savie-
nību, gādā par līguma kārtīgu pildīšanu, un vai at-
sevišķās rūpniecības nozarēs ražotās preces pa-
gatavo solīdi, vai tās kārtīgi nodod Krievijai, lai tās
varētu lietot.

Mums ir ziņas, ka ir atnācis atpakaļ lielāks dau-
dzums «Metālista» fabrikas rūpniecības ražojumu —
ecēžas, kuras arī mūsu speciālisti atzinuši par pil-
nīgi nelietojamām. Šīs ecēžas tagad atrodas fabri-
kas noliktavās, un būs pilnīgi jāiznīcina, jo lietošanai
tās neder. Ir zaudēts viss ieguldītais darbs un
kapitāls, un zaudēts arī prestižs, ko mums vaja-
dzētu turēt augstu, lai tirdznieciskie darījumi ar
Sociālistisko padomju republiku savienību ietu pla-
šumā un attīstītos, vēl vairāk. Bet ar to, ka neso-
līdi uzņēmumi vilto un iesmērē nederīgas preces, šī
tirdzniecība ar Padomju Krieviju samazinās un līdz
ar to zūd lielā mērā darbs mūsu strādniekiem.

Arī par tekstilrūpniecību mēs lasām laikrak-
stos, ka izdarīti viltojumi un nosūtītas tādas preces,

kas atzītas, par nederīgam. Tas tiek sūtītas at-
pakaļ, un ir liels jautājums, kas bus turpmāk ar
tekstilrūpniecību, kas pārdzīvo lielu krīzi starptau-
tiskā masštābā. Arī Latvija nevar but izņēmums,
jo mēs nevaram konkurrēt ar Vakareiropas valstīm,
kur šī rūpniecība vairāk attīstīta. Ja mes varam
kaut cik pārdot mūsu tekstilrūpniecības ražojumus,
tad tikai Sociālistisko padomju republiku savie-
nībai.

Mūsu valdība nebūt negada par nenormālo ap-
stākļu novēršanu transportā un rupniecība;_ gluži
otrādi, valdība ar vienu roku atļauj šīm lietam vel
vairāk attīstīties. Viņai nerūp_ strādnieku intereses,
viņai rūp, lai caur^

kreditiestādēm un bankām vairāk
ierautu sev, vairāk apzagtu strādniekus. Tas ir
mūsu valdības galvenais uzdevums, nevis censties,
lai uzplauktu iedzīvotāju labklājība, lai uzlabotos
strādnieku stāvoklis.

Arī šodien, runājot par nenormālo stāvokli osta,
t. i. transporta darbos, mums jāaizrāda, kasolis, ko
grib spert mūsu valdība, ir bīstams. Strādniecība
neļaus sevi vadīt no pilsonības redzes stāvokļa,
viņa nesaasinās stāvokli ar Sociālistisko padomju
republiku savienību, bet centīsies atbalstīt šo strād-
nieku valsti. Arī šeit, kamēr mes dzīvojam kapitā-
listiskā valstī, mēs esam spiesti gadat, lai strād-
nieki nenomirtu badā, lai tie darbi, kas pašreiz ir,
arī paliktu, tāpat arī tie plašākiedarbi,kas arī ir viens
liels ienākuma avots, proti — tirdzniecības līguma
attiecības ar Sociālistisko padomju republiku sa-
vienību. Tādēļ, paredzot, ka valdība resp. mini-
stru prezidenta kungs nākošā sēde dos izsmeļošus
paskaidrojumus, mēs varēsim piegriezties vel dau-
dziem sīkākiem jautājumiem, kas_ arī ir svarīgi.

Beigās es atļaušos arī aizrādīt, lai ministru pre-
zidenta kungs nepieiet šim jautājumam ar tādu pat
mērauklu, ar kādu piegāja pie visiem jautājumiem
iekšlietu ministris Laimiņa kungs, kurš, nemaz ne-
iedziļinoties apstākļos, atbild tūlīt. Esdomaju,_ministru prezidenta kungs piegriezīs

^
šim jautaju-

manvnopietnāku vērību, jo tasi ir liela mēra ne ti-
kai strādnieku jautājums, bet arī Latvijas tautsaim-
niecības jautājums, un tapec ministru prezidenta
kungs vispusīgi apgaismos šo jautājumu un sniegs
mums pietiekoši skaidru atbildi.

Vēl ir viena sīka lieta, ko es gribētu pieminēt
bez visiem lienu apstākļiem, par kuriem es j_au_ ru-
nāju. Ir zināms, ka krievu preces, kuras izlāde

^
no

vagoniem noliktavās, ostā sver paši krievu strād-
nieki ar Krievijas atalgojumu, bet tomer_ dzelzceļu
virsvalde ņem maksu par šo preču svēršanu, 50
santimu par tonnu. Dzelzceļu virsvalde ņem maksu
par svēršanu, lai gan pati šinī darba nemaz nepie-
dalās, bet to izpilda Krievijas algoti strādnieki.Man
jāsaka, ka vispār ir daudz tādu apstākļu, kas līdz šim
nav pietiekoši apgaismoti un kam nav piegriezta
pietiekoša vērība. Šādas fiktīvas, maksas, bez šau-
bām, neveicina mūsu transita attīstību, bet gan vei-
cina to, ka transits caur mūsu territoriju samazinās
un .rūpniecības strādnieku, ostas strādnieku un
transporta strādnieku stāvoklis pasliktinās. Ne ti-
kai ministrim, bet arī Valsts kontrolei būtu jāpie-
griež zināma vērība šiem apstākļiem un jāpaintere-
sējas, vai tiešām var rīkoties tā, ka rīkojas Satik-
smes ministrija, vaii tur nav jāiejaucas, ļai turpmāk
darbs, nesamazinātos, bet gan paplašinātos un at-
tīstītos tālāk.

Atbildi uz šo pirmo jautājumumēs gribētu dzir-
dēt noļ ministru prezidenta, ko viņš šinī lietā varēs
teikt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli. — Līdz ar to šis
dienas kārtības punkts izsmelts.
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Pārejam uz 2. dienas, kartības punktu — re-
dakcijas kommisijas z i ņ o j urni i em.Vards
referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Saeimas kārtības ruļļa
papildinājuma ievadā «sekošu» vietā likt «sekojošu».
2. rindkopā «saistītās prasības» vieta likt «saistītos
prasījumus». Noslēguma vārds «šis» strīpojams.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas priekša likto pār-
labojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Pārla-
bojumi apstiprināti. — Ludzu ziņot par nakoso li-
kumu.

Referents K. Dēķenis: Likumā par kuģu nodokli
no kuģiem piekrastes braucienosl. panta 1. piezīmi
izteikt tā: «Šis nodoklis attiecināms uz visiem pel-
došiem līdzekļiem, kurus izlieto piekrastes kuģoša-
nai un kas. lielāki par 20 brutto reģistra tonnām.»
2. piezīmē «finansu» vieta rakstīt «finanču». 3. panta
ievadā «sekošos» vieta likt «sekojošos». _ «Piezī-
mes» vietā likt «1. piezīme». 4. un 5. panta vairāk
vietās «kuri» vietā likt «kas». 5. panta 3. punkta
«viņi» vietā likt «tie»; 3. punktu iesākt «visi, ka
savas valsts, tā arī ārvalstu valsts un pašvaldības
iestāžu kuģi»; «viņiem» vieta likt «tiem» un «ka-
ravanes» vietā likt «karavānas». 8. punktu iz-
teikt: «kuģi vienas ostas rajona braucienos, ka
arī tādos braucienos, kur abi gala,punkti ir, Latvi-
jas jūrmalā». 10. punkta vārda «kuri» vieta likt
«kas». Noslēgumā strīpot vardu «šis», ta ka tei-
kums sākas: «Likums stājas speķa...».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebil-
dumi pret šiem redakcijas kommisijas priekša lik-
tiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Redakcijas
kommisijas priekšā liktie pārlabojumi pieņemti. —
Šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 3. dienas kartības punktu — zem-
kopības imimistra atbildi uz deputāta
R. B ī 1m a ņ a u. c. iesniegto j a u t a jum u.
Vārds zemkopības ministrim Gulbim.

Zemkopības, ministris_ V. Gulbis: _ Augstais
nams! Saeimas plenārsēde š.g. 18. marta deputāti
Bīlmanis, Rozentāls, Celms u. c._ iesniedza mini-
stru prezidentam jautajumu_ par seklas apgādi pa-
gājušā gadā. Šai jautājuma aizrādīts, ka gandrīz
visa piegādātā sēkla nav pildījusi Zemkopības, mi-
nistrijas uzstādītas prasības_ tīrības, dīgšanas un
saimnieciskās lietderības ziņa, un sevišķi neapmie-
rinošas bijušas, «Latvijas linu centrāles» nodotas
linsēklas. Tālāk minēts, ka š. g. 18. februārī Mi-
nistru kabinets uz zemkopības, ministra priekšli-
kumu, nolēmis samazināt uz pusi vai dzēst pavisam
uzrēķinātās soda naudas, tiklab arzemju, _ka iekš-
zemes firmām, un ka šāda rīcība ir bez kadiemi .mo-
tīviem un runā pretim noslēgtiem līgumiem.

Pamatojoties uz šo, ministru prezidentam ir
jautāts, vai viņam šāds. lēmums ir zināms un ko val-
dība ir nodomājusi darīt, lai turpmāk apgādājot
zemkopjiem sēklu, nodrošinātu likumīgas valsts un
lauksaimnieku intereses.

Ministru prezidenta kunga uzdevuma pagodinos
atbildēt Augstajamnamam uz iesniegto jautājumu.

Pēc 1928. gada katastrofiskas, vasaras seklas
vajadzība rudenī un nākošā gada pavasarī bija ļoti
liela. Šīs vajadzības apmierināšanai Saeima nodeva
Zemkopības ministrijas rīcībā 15.000.000 latu;_ bet
kopā ar atmaksātām sēklas fonda paradu summām—
258.673 latiem, pavisam sēklas iegādei naudas lī-
dzekļu bija — 15.258.673 lati.

Pavisam kopa sagatavots un izsniegts lauk-
saimniekiem: ziemāju sēklas — 9.071.43 kvin-
tali, dažādas vasarāju seklas — 364.616.59 kvin-
tali un kartupeļu — 51.649.97 kvintali vai kopa

425.337.99 kvintali. Vasarāju seklas izsniegšana
sākās 11. martā un turpinājās līdz maija beigām, t. i.
apmēram 2V6 mēnešu. Tikai samēra nelielus dau-
dzumus seškanšu miežu un_ linsēklu nosūtīja vel jū-
nija mēnesī, bet viss pārējais kvantums tika sa-
ņemts un izdalīts lauksaimniekiem 2xk mēnešu
laikā. Pavisam vasarāju seklas bija gandrīz 42.000
tonnu vai 2800 vagonu. — Šie skaitļi sniedz īsu
ainu par to darbu, kāds bija jāveic Zemkopības mi-
nistrijai.

Lai garantētu lauksaimniekiem labu sēklu, Zem-
kopības ministrija uzstādīja seklas piegādātajiem
sevišķi stingras prasības. Neminot tuvāk atsevišķas
sēklu kondīcijas, atzīmēšu tikai galveno faktoru, t.
i. saimniecisko lietderību, kas sastādās, reizinot tī-
rības procentu ar dīgšanas procentu un dalot uz 100.
Pēc Zemkopības ministrijas noteikumiem piegādā-
tās sēklas saimnieciskai lietderībai iekš_zemes seklai
vajadzēja būt 82,45%. Šisskaitlis iznāk, pieņemot,
ka iekšzemes sēklas, tīrības procents ir 97 un_dtgsa-
nas procents 85. Ārzemes seklai saimnieciskas liet-
derības koeficientu mes uzstādījām 88,20%, pie-
ņemot par tīrības procentu 98 un dīgšanas pro-
centu — 90. Caurmēra piegādātas labības s_aim-
nieciskā lietderība bija šāda: auzām, apmēram
92% un miežiem apmēram 95%._ Ta tad apgādā-
tās sēklas caurmēra saimnieciskas lietderības pro-
cents pārsniedz ministrijas iepriekš uzstādīto normu
apmēram par 7%.

Tomēr ir bijuši daži atsevišķi gadījumi, kad
firmu piegādātā sēkla nav sasniegusi ministrijas uz-
stādītās prasības._ _Sevišķi_ tas sakāms par seškanšu
miežiem un vietējām linsēklām.

Pārejot uz atsevišķiem gadījumiem, kas piepra-
sījumā minēti, piemēram ar «Latvijas linu centrāli»,
man jāpaskaidro sekojošais.

Vislielākās grūtības Zemkopības ministrijai sa-
gādāja vietējo linsēklu apgāde. Linsēklas ar Zem-
kopības ministrijas līgumos paredzētam kondicijam
firmas, nespēja piegādāt, jo tādas linsēklas nebija
dabūjamas. Kondīcijas, bija piemērotas linsēklu
īpašībām normālos ražas gados. 1928. gada slapjas
vasaras dēļ vietējo linsēklu labums, bija zemāks un
uzglabājot tās loti ātri bojājas. Zemkopības mi-
nistrija bija nostādīta jautājuma priekšā: vai uz-
skatīt, ka firmas noslēgtos līgumus lauzušas ar visam
līgumā paredzētām' sekām, un atstāt lauksaimniekus
bez linsēklām, vai arī pazemināt ministrijas pare-
dzētās kondīcijas un apgādāt lauksaimniekus ar lin-
sēklām, kādas vietējā tirgu bija dabūjamas. Zem-
kopības ministrija, vadoties no valsts_ saimnieci-
skā viedokļa, izšķīrās par vienīgo iespējamo izeju.
Līgumos bija paredzēts, ka Zemkopības ministrija
linsēklas ar zemāku kvalitāti nepieņem. Pieņemot
linsēklas ar pazeminātam kondicijam, Zemkopības
ministrija zaudēja juridisko pamatu celt pret firmu
prasību par agrāk uzstādīto kondīciju neizpildīšanu
un tamdēļ griezās pie Ministru kabineta ar priekšli-
kumu samazināt uzrēķinu uz pusi.

Tas attiecināms kā uz Latvijas_ linkopju cen-
trālo savienību, tā arī uz pieprasījuma minēto Latvi-
jas linu centrāli. Bez tam jāaizrāda., ka linsēklu
nosūtīšana nokavējas to vairakreizeļas partīrīšanas
un šķirošanas dēļ, lai uzlabotu seklas kvalitāti.
Sēkla nosūtīta tikai pēc tam, kad ministrija bija
pārliecinājusies, ka Latgales lauksaimnieki šo seklu
neatlaidīgi pieprasa. Tā tad Ivbuļa kunga rīko-
jumu par šīs seklas pieņemšanu ir izsaukusi vienīgi
vēlēšanās, lai Latgales linu sējumu platība pec ie-
spējas nesamazinātos.

Pie augšā minētā vēl jāpaskaidro, ka minēto
linsēklu piegāde izvirzījās tikai pašā pēdēja mo-
mentā, izbeidzoties vasarāja sejas laikam, kad at-

J
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sevišķās saimniecības diezgan lielas zemes platības
draudēja palikt neapsētas.

Kas zīmējas uz pieprasījumā minēto ārzemes
firmu «Aussenost», kas piegādāja galvenā kārtā seš-
kanšu miežus, tad jāpaskaidro, ka šī firma ir piegā-
dājusi minēto seklu saimnieciskās lietderības ziņā
caurmēra par 5,53% labāku nekā ofertēs bija pa-
redzēts. Vienīgais šīs seklas trūkums bija tas, ka
viena otra atsevišķa 'gadījuma ļauno nezāļu pro-
cents, kas ministrijas noteikumos paredzēts ļoti
niecīgs (0,03%), pārsniedza minēto normu. Izejot
no ministrijas uzstādītas normas, viņa aprēķināja —pec Kopenhāgenas seklas kontroles stacijas notei-kumiem — Ls 13.175,32_ lielu uzrēķinu. Tā kā fir-
ma šo uzrēķinu apstrīdēja un Zemkopības ministri-
jas sacensības noteikumos kompensācijas veids par
pārsniedzošo ļauno nezaļu normu nebija paredzēts,
tad Zemkopības ministrija griezās pie Ministru ka-
bineta ar priekšlikumu izlīgt ar firmu šinī jautājumā
miera ceļa, samazinot par ļaunam nezālēm izdarīto
uzrēķinu par 50%. Vai firma šo priekšlikumu pie-ņems, Zemkopības ministrijai nav vēl zināms.

Līdzīgs stāvoklis konstatējams arī zīmējoties
uz ārzemes firmu «Saatgutverkaufsgesellschaft»
Berlīne. Arī šī firma piegādāja seklu saimnieciskāslietderības ziņa vērtīgāku nekā viņa to savā piedā-
vājuma bija apņēmusies. Pēc šīs firmas piedāvā-
juma visas pretenzijas attiecība uz pasūtījuma iz-
pildīšanu bija jāpieteic konkrētā veidā 3 nedēļu
laika pec seklas saņemšanas._ Tā kā pasūtījums bija
dots cif Rīga, tad augšminētais pretenzijas veids
bija pieņemams. Turpretim, vēlāk izrādījās, ka Lat-
vijas un arī arzeimju_ ostas ilgi stāvēja aizsalušās,
un firma, lai nenokavētu piegādi, sāka sūtīt sēklu ne
ar kuģiem, bet mazas partijās pa dzelzceļu. Tā
radās nepieciešamība noņemt lielus daudzumus
paraugu, un vietējām laboratorijām nebija iespē-
jams šādus daudzumus analižu laikā veikt. Tam-
dēļ Zemkopības ministrija nevarēja uzstādīt kon-
krētas prasības līguma paredzēto triju nedēļu laikā.
Šinī gadījuma bija izlīgšanas ceļā jāpanāk ar firmu
vienošanas. Ta tad firma, neskatoties uz to, ka pie-
gādājusi seklu ar augstāku saimnieciskās lietderības
procentu, tomēr ir piemaksājusi ministrijai vēl
Ls 1500.— soda naudas.

Sīkāki juridiska rakstura strīdi ir arī ar citām
ārzemju firmām, ka «Getreideindustrie», «Dansk
Saasaed» u. t. t, kuras visumā piegādājušas arī
augstvērtīgāku seklu neka savos piedāvājumos
bija paredzējušas.

Ja ir notikusi kāda piekāpšanās norēķināšanāsziņā, tad tas ir noticis vienīgi tanīs gadījumos, kur
ministrijai trūkst pietiekoši juridiska pamata uz-
turēt šīs prasības tiesas ceļā.

No šiem paskaidrojumiem jr redzams, ka Zem-
kopības ministrija ir veikusi ārkārtīgi lielu, grūtu
un atbildīgu darbu. Ir pilnīgi iespējams, ka šinī
darba ir bijuši daži sīkākas dabas trūkumi. Mi-
nistrukabineta lēmumus attiecībā uz norēķināšanos
par seklas piegādi ir izsaukusi dzīves nepiecieša-
mība Un tie atzīstami par lietderīgiem, jo tie ir no-
vērsuši veltīgu tiesāšanos ar firmām un sarežģī-
jumus ar ārzemēm.

Kas attiecas uz jautājumāminēto turpmāko sēk-
las apgādāšanu lauksaimniekiem, tad Zemkopības
ministrija doma, ka tik plašos apmēros sēklas ap-
gādāšana vairs nebūs _vajadzīga. Bet ja tas arī
butu vajadzīgs, tad, ievērojot iegūtos piedzīvojumus
šinīs operācijas, ministrija centīsies apgādāt lauk-
saimniekus ar tikpat labu seklu, kā 1929. gada
pavasari.

H

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti A. Petre-
vics, R. Dukurs, V. Bastjānis, P. Ulpe u. c. iesnie-
guši priekšlikumu —

pēc valdības atbildes uz sociāldemokrātu frakcijas jautā-
jumu sēklas apgādes lietā atklāt debates.

Saskaņā ar kārtības ruļļa 103. pantu šis priekš-
likums jānobalso. Lieku deputāta Petrevica u. c.
iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Šis priekšlikums pieņemts. Debates
atklātas. Vārds deputātam Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie de-
putātu kungi! Ministra kunga atbildei es esmu
spiests pievienot dažus papildu materiālus, jo viņš
neatbildēja uz mūsu jautājumā minētiem faktiem.
Pirmkārt mūsu jautājums vērsts ne pret to, ka visā
visumā diezgan lielā kvantumā piegādāta vāja
sekla, bet pret pašu seklas apgādāšanas metodi un
pret soda uzrēķinu, summu dzēšanu, kas nesaskan ar
līdzšinējo praksi citos resoros. Mēs atzīstam, ka
pagājušā pavasarī Zemkopības ministrijai bija grūti
apgādāt sējas_ materiālu; bet mēs jautājam, vai
drīkst darīt tā, ka vienā dienā Zemkopības mini-
strija paraksta līgumu, uzstādīdama kondīcijas, bet
pēc neilga laika, laikam jūlija mēnesī. Ministru ka-
binets pieņem principiālu lēmumu, kas kondīcijas
groza, nenogaidot rezultātus. Zemkopības ministris
teica, ka tas esot darīts, lai izvairītos no domu star-
pībām ar Valsts kontroli. Pagājušā gada augusta
mēnesi, kamēr Zemkopības ministrijā vēl nebija
sakopotas analizēs, tas bija pārsteidzīgs lēmums.

Otrkārt mes minējām, ka šī gada 18. februārī
Ministru kabinets atkal nolēmiis dažām firmām
dzēst uz analīzēm, pamatotos taisnīgos uzrēķinus,
bet citam — samazināt uz pusi. Mēs jautājām par
šo lietu tapec, ka tamlīdzīga prakse nav redzēta ne-
vienā cita resora. Ne jūrniecības departamentā, ne
kara resorā, ne dzelzceļu virsvaldē piegādēs un ap-
gādes tāda prakse nav piedzīvota. Arī Ministru
kabinets tikai ļoti retos gadījumos ir bijis spiests
stnpot_ attiecīgam firmām uzliktās uzrēķinu summas.
Aiz kādiem motīviem Ministru kabinets šoreiz to
darījis? Citus motīvus zemkopības ministra atbildē
nevar saskatīt, ka vienīgi — lai atvieglotu norēķi-
nāšanos ar firmām, lai novērstu domstarpības ar
Valsts kontroli, lai nesanāktu konfliktā ar ārzemju
firmām, lai nesatricinātu ārējo tirdzniecību. Es
nezinu, vai ar šādiem motīviem var pieiet pie šī
jautājuma. Es nezinu, vai tie ir vienīgie apgādes
darbi Latvija. Es tomēr domāju, ka ari citām ār-
zemju firmam,_ kas uzņēmušas apgādes, kas veiku-
šas dažādusbūvdarbus, piemēram dzelzceļu un tiltu
būves, arī ir uzlikti uzrēķini, bet tām nav piemēroti
tādi atlaidumi, ka seklas piegādātājiem.

Visa visuma mēs neuzsveram, ka būtu piegā-
dāts slikts seklas materiāls, bet mūsu pienākums
ir aizrādīt uz nenormālībām, kas jr bijušas. Tā at-
tiecība uz Linu centrāli, par ko imēs jaurunājām pa-
gājušo reizi, pie kuras es šodien negribu apstāties
un kavēt Augsto namu, ka mums. pieietamos ma-
teriālos redzams,_ attiecīga kommisijā ir prasījusi
pieradīt, ka nodota sekla ir vietējā, jo līgumā ir pa-
redzēts, ka vajaga būt vietējai seklai. Tāda pierā-
dījuma nav bijis. Vejak noskaidrojies, ka paju sa-
biedrības Linu centrāles pilnvarotais vienkārši pa-
teicis, ka ta ir vietēja sekla. Bet ar to taču nepie-
tiek! Ja līguma sacīts, ka vajadzīga vietējā sēkla,
tad taču vajadzīgi arī kadi_ pierādījumi un attiecīgā
kommisijā, valsts ieredņi-seklu pieņēmēji, spiesti to
konstatēt.

Otrkārt jāievēro vēl viena lieta: pirmās parti-
jas — 31. maija paraugs attiecināts uz otro partiju,
kas nodota 22. jūnija. Tā tad pirmās partijas pa-

HHI Hl
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raugs attiecināts uz otro partiju, kam nav nekāda
sakara ar pirmo partiju. . _,.,. _,,.

Treškārt nav pierādīts, ka piegādātai seklai
būtu tāda kvalitāte, kādu pieprasa līgums. _

Tālāk līgumā paredzēts, ka firmām sekla jā-

nogādā uz vietām, bet ir konstatēts, ka zemkopības
resors to nav ievērojis. Sekla pieņemta noliktavas,
un izdevumus seguši Zemkopības ministrija. Vē-
lāk gan noskaidrojas, ka noticis pārpratums. Sa-
protams, ka tāda rīcība ne ar ko nav attaisnojama.

Vēl tālāk saskaņa ar līgumu šai sabiedrībai
draud uzrēķins par to, ka viņa nav nodevusi seklu
6. vai 8. jūnijā, bet tikai 20. jūnija. Bet ari to Zem-
kopības ministrija ņem par labu un uzrēķinu neuz-
liek. Viņa liek priekšā šo uzrēķinu dzēst, lai gan
minētā firma piegādājusi sējamo materiālu 13 die-
nas vēlāk, lai gan bija svarīgi seklu piegādāt ie-
spējami drīzāk. _

Tālāk — šīs linu sēklas piegādājuma analīzes
uzrāda Visbēdīgāko ainu:-. 75% vieta '62%,. pat
43%, 48%, 64%, 56%, 59%, 57%. Tā tad caurmēra
dīgšanas procents ir bijis daudz zemāks; lielas par-
tijas stāv zem, 75%. Tapec man liekas, ka šeit ne-
kāda taisnīga izlīdzināšanas nav iespējama.

Mēs pieminam šo piemēru tapec,_ fca zemkopī-
bas ministris kabineta iesnieguma uzrēķina dzēšanu
šai firmai ir motivējis ar to, ka šī firma ir bankrota
priekšvakarā. Tie_ ir motīvi, kas ir pilnīgi nesa-
protami un nedibināti.

Pagājušā sēde mes jau aizrādījām uz anorma-
lībām. "Sēklas nodošanas termiņš bijis nolikts uz 7.
jūniju. Zemkopības ministrijas ierēdņi, kuri seklu
apskatījuši, ministrim ziņojusi, ka seklu nevar_ pie-
ņemt, ka. ārējais izskats vien jau liecina par seklas
pārāk zemu kvalitāti. (S Juouļa _ starpsauciens.)
Jubuļa kungs, es nevaru zināt, ka Jus to esat do-
mājuši, bet Jūsu rezolūcija ir bijusi — sēklu pie-
ņemt. Jums aizrādīts, ka 43,5%, ta tad_gandrīz
puse sēklas nedīgstoša, Jus tomer_ 13. jūnija lemjat,
ka sēkla jāpieņem. Firmas raksta teikts, ka viņai
nācis zināms, ka sēklas pieņemšana radušas grūtī-
bas, un viņa jautā, kādēļ gan to seklu nevarot pie-
ņemt. Otreiz firma apgalvo, ka sekla _ pietiekoši
laba. Jūs arī tam noticat un liekat virsu savu re-
zolūciju. Es domāju, ka tie Latgales zemkopji,
kas saņēmuši! to 43% nedīgstošo_ seklu nebūs Jums
pateicīgi. Ja nu viņi varbūt iesēja šo seklu dubul-
tīgi, tad varbūt arī tur kas izauga. Tapec dzēst
firmai šos uzrēķinus, kungi, nav nekādu motīvu.
Katram resoram tiesība prasīt, lai slēgtos līgumus
respektē, vienalga, vai slēdzēji ir vietējie vai ārzem-
ju pilsoņi. Ja uzrēķins ir 10.000 latu, tad firmai šī
summa arī jāsamaksā, vienalga, vai ta ir ārzemju,
vai iekšzemes firma. Tirdzniecību tas nekādi ne-
traucēs.

Nepakavējoties pie šī jautājuma tuvāki, man
šķiet, ka zemkopības ministris nav atbildējis uz
mūsu jautājumu un rada mums pārliecību, ka līdz-
šinējā prakse turpināsies tādā pat veida arī uz
priekšu. Zemkopības ministrija viena diena slēdz
līgumu, otrā dienā maina kondicijas _ un treša diena
dzēš uzrēķinus par nepiegādāto sēklas materiālu.
Šāda prakse nesaskan ar praksi neviena cita resora.
Tādā rīcībā nav vajadzīgas likumības, šādarīcība ir
pārāk nelikumīga. Mums nav nekādas garantijas,
ka turpmāk mēs būsim pasargāti no tamlīdzīgam
parādībām Zemkopības ministrija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Līdz ar to šis jautājums nokārtots.

Pārejam uz 4. dienas kārtības punktu — a gr a-
r ā s reformas likuma I_ da ļa s 3. panta
papi 1dinā ju mi eim un pa rgr oz ījum i e m.
Referents A. Eglītis. Vārds referentam.

Referents A. Eglītis: Augstais nams! Jau vai-
rāk gadu turpinās nenormāli apstākļi. Daudz
pilsoņu, kuriem ir bijusi,_ man gribētos teikt, ta
nelaime, apmesties uz pilsētu zemēm, hdz sai dienai
nav varējuši nokārtot savas attiecības. jStarpsau-
ciens pa kreisi.) — Tāpēc, ka jus slinkojāt un neiz-
strādājāt likumu! — Ar agrārās reformas likuma
izdošanu un spēkā stāšanos vienu lielu daļu_Lai vi-
jas kultivētais zemes — muižu zemes pārņēma
valsts zemes fonda, sadalīja un piešķīra jaun-
saimniekiem, brīvības cīnītajiem u. t. t. Tomēr lie-
las zemes platības, pašvaldību zemes platības un
galvenā kārtā Rīgas pilsētas zemes platības līdz _ sai
dienai vēl nav pārņemtas fonda, atrodas pašvaldību
rīcībā, kas tās savukārt atkal tālāk iznomā nom-
niekiem. Pēdējie ar šo zemes nomāšanu ir no-
nākuši bezizejas stāvoklī. Šie nomnieki ir vairāk-
kārt pacēluši balsis, lai viņu stāvokli atvieglotu, lai
viņiem nāktu talkā, lai šīs pilsētu zemes pārņemtu
valsts rīcībā un piešķirtu viņiem. Pa daļai sis balsis
ir ievērotas. Ir izdoti attiecīgi pārgrozījumi agrā-
rās reformas likumā, bet, diemžēl, man jāsaka, ka
šie pārgrozījumi nav panākuši to, kas butu vaja-
dzīgs.

Daļa pilsētu zemes tiek apmainīta, pārņemta
valsts rīcībā un turpmāk tiks piešķirta tas lietota-
jiem. Apmaiņa notiek sekojoša veida. Kad valsts
dod pilsētai kādas zemes vai mežus, tad ta atdod
savas iznomātās zemes valsts rīcība. Bet līdz_ar
šo apmaiņu izriet jauns apstakUs par tam_ mājam,
kas tiek nodotas fonda, tapec mes iesniedzam. Saei-
mai jaunu likuma papildinājumu ar 2 pantiem.

Attiecīgā punktā mes gribam tādu papildinā-
jumu, lai visas lauksaimnieciska un dārzkopības rak-
stura zemes tiktu pārņemtas valsts fonda. Pastāvo-
šā likumā teikts, ka valsts īpašuma pariet muižu
kvotu mājas u. t. t. Pļlsetu valdes, kas pastāvīgi
bremzē šī likuma realizēšanu, pieķeras likuma bur-
tam un nenodod mājas nomnieku īpašuma. Tapec,
lai novērstu pārpratumus, ir nepieciešami pieņemt
šo papildinājumu J daļas 3. panta d_ punkta. Cen-
trālā zemes ierīcības komiteja, ievērodama šo ie-
sniegumu, ir jauieskaitījusi valsts fonda daudz dārz-
kopības rakstura zemes, kas pec veca likuma burta
tam it kā nepienāktos, laba cerība, ka Augstais
nams šo pantu pieņems. Ja to nepļeņems, radīsies
diezgan prāvi sarežģījumi. To varēs apliecināt arī
Būmeistera kungs. Tomēr šo nomnieku labas cerī-
bas nevajadzētu atņemt.

Otra lieta, uz ko es aizrādu, ir tā,ka valstij var
aptrūkt zemes, ko dot apmaiņai pilsētām. Līdz ar
to apmaiņa vairs nevarēs notikt, un nomnieku likte-
nis būs izšķirts tā, ka viņu nomas zeme netiks ap-
mainīta, un līdz ar to viņi netiks pie sava zemes
gabala. Tomēr ir nepieciešami šoapmaiņu turpināt,
paredzēt kādu jaunuprincipu. Mes iesniedzam šo
likumprojektu, paredzot šo jauno principu tādu, ka
ar Zemes bankas starpniecību nomnieki šo zemi va-
rētu izpirkt par summu, kas līdzinātos 1914. g. no-
mas maksai, kapitalizētai ar 6%.

Visus šī likumprojekta pantus lauksaimniecības
kommisijā apsprieda un otrā lasījuma paplašināja ar
dažiem papildinājumiem un pargrozījjumiem. Viens
pārgrozījums bija tāds. ka fondā varētu pārņemt ti-
kai tās zemes, kas nav mazākas par 2 ha un nav
lielākas par 50 ha. Šo pārgrozījumu motivēja ar to,
ka fondā nevar pārņemt pilsētu muižu zemes, jo ari
pilsētām pašām savām vajadzībām ir vajadzīgas
brīvas zemes. Bez tam vēl bija grozījumi un priekš-
likumi, kas attiecās uz zemēm, kuras atrodas pil-
sētu administratīvās robežās, priekšlikumi, kas at-
tiecās ' uz pilsētas, nomnieku pārstāvju pielaišanu
centrālā zemes ierīcības komitejā u. t. t.
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Otrā lasījumā pieņemtos pārlabojumus trešā la-
sījumā visus noraidīja. Tāpat lauksaimniecības
kommisijā noraidīja pašu likumu, bet tā vietā pie-
ņēma pārejas formulu: «Saeima nolemj: uzdot val-
dībai novērst tos šķēršļus, kas kavē pilsētu zemju
apmaiņu pjet fonda zemi, pārstrādājot, saziņā ar
pilsētas pārstāvjiem, vienošanās ceļā apmaināmo
zemju novērtēšanas tarifus. Ja vienošanās netiek
panākta, Ministru kabinets ieceļ tarifu noteikšanai
šķīrējtiesnesi.» — Šī pārejas formula tika pieņemta,
un lauksaimniecības kommisijas vairākums domā,
ka ar šo pārejas formulu it kā varētu paātrināt ze-
mes apmaiņu un tādā kārtā it kā nākt pretim pil-
sētu zemju nomniekiem. Man šķiet, ka šai pārejas
formulai nebūs cerēto panākumu; vismaz tā ne-
panāks to, ko gribēja panākt likuma pārgrozījums;
tomēr kommisijas vārdā man šī pārejas formula
jāuztur.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Pilsētu zemju
likums patiesībā ir tāda lieta, par ko ļoti daudz karu
izcīnīts; no vienas puses ir ļoti daudz neapmierinātu,
un no otras puses ir daudz tādu, kas savas intere-
ses grib apmierināt uz citu iedzīvotāju rēķina.

Uz agrārās reformas likuma pamata vajadzēja
nodot zemes lietotājiem arī tās pilsētu muižas un
zemnieku mājas, kuras pilsētām nebija tieši vaja-
dzīgas. Jautājums vairāk gadu nebija skaidrs, ka-
mēr lieta nonāca Senātā. Senāts to izšķīra tā, ka vi-
sas šīs zemes jānodod to lietotājiem. Skaidrību šinī
jautājumā radīja arī Saeima ar savu 1926. gada 31.
maija likumu, kas noteikti pasacīja, kādas zemes jā-
nodod zemju lietotājiem,— tagadējiem rentniekiem un
kādas paliek pilsētu vajadzībām. Šinī likumā skaidri
bija teikts, ka visas zemnieku zemes, kā arī kvotu
un muižu mājas, ciktāl tās nav vajadzīgas pilsētām
pašām, jānodod apmaiņas kārtā tagadējiem zemju
lietotājiem.

Tālāk šinī pašā likumā paredzēts, ka šīs zemes
var pieprasīt tagadējie zemju nomnieki un tās pie-
šķiramas viņiem uz tādiem pašiem pamatiem, uz kā-
diem piešķirtas zemes ar agrārās reformas likuma
31. pantu ilggadīgiem zemnieku māju rentniekiem.

Jāaizrāda, ka praksē zemju piešķiršanā radās
zināmas neskaidrības. No vienas puses 1926. gada
likumā if runa tikai par tagadējiem lietotājiem 1, bet
tanī pašā likumā arī pateikts, ka zeme piešķirama
uz 32. panta pamata, t. i. ilggadīgiem zemju lieto-
tājiem. Turpretim 1. un 2. punkts neparedz tādus
ilggadīgus lietotājus, bet prasa tikai noteiktus nom-
niekus. Vienu otru gadījumu Senāts varēja izšķirt,
bet tāpēc nevar domāt, ka likumprojekts ir slikts
un ka' tas jāapmaina ar citu, kā to grib darīt jaun-
saimnieku frakcija.

Uz tagadējā likuma pamata pilsētu māju lielākā
daļa bija nodota nomniekiem. Bet lieta ir tāda:
nav panākta vienošanās, vienprātība apmaināmo ob-
jektu vērtības noteikšanā. No vienas puses pilsētai
piederošās vērtības novērtētas zemu, bet no otras
pulsēs zeme, ko valsts dod pretim — un tā galvenā
kārtā dod mežus — novērtēta augstu. Skaidrs, ka
katra pilsētas pašvaldība, kuru interesē savu iedzī-
votāju labums, kurai jāsastāda savs budžets, nevar
atdot savas bagātības par lēcu virumu.

Tā tad viss_ šī jautājuma_ asums grozās ap to,
ka valsts un pilsēta nevar panākt saprašanosobjektu
vērtības noteikšanā. Ja to panāktu, .ja aarrākās val-
dības būtu gājušas saprašanās ceļu, tad lielākā daļa
nomnieku jau būtu tikuši pie zemes. Galvenā kārtā
te vainojamas politiskās partijas, sevišķi zemm'eku
savienība, kuras ministri aizvien ir bijuši Zemko-
pības ministrijaspriekšgalā, šiekungi nav gribējuši

panākt saprašanos, bet ir gribējuši salauzt piisetu
pašvaldības un piedabūt, lai tās padotos viņu gribai,
lai tās atdotu savus īpašumuspar smieklīgam pret-
vērtībām. Daudz gadījumos šī negriba, šī prete-
stība nav bijusi likumīga, bet gandrīz aizvien ir ru-
nājusi pretim likuma garam, kāpēc gandrīz ikviens
jautājums, kais, ir nonācis Senātā izšķiršanai, .iz-
lemts pilsētai par labu; Senāts aizvien ir nostājies
pilsētas pusē, bet ne uz Zemkopības ministrijas vie-
dokļa.

Tagad, kad pagājuši gandrīz 10 gadi no agrāras
reformas pieņemšanas, aizvien vel ir daudz neapmie-
rinātu un galvenā kārtā sīku nomnieku, kuri dzīvo
pilsētu administratīvās un izbūves robežas un uz
kuriem neattiecas agrārās reformas likums, jo ap-
mainīt varēja tikai zemnieku un kvotu zemes, kas
atrodas ārpus pilsētu, izbūves robežām. Tāpēc, ka
jau teicu,neapmierināti ir tieši sīkie nomnieki, kāpēc
viņi arī ceļ iebildumus. Pa daļai viņu protesti ari
ir dibināti. Katrs vēlas tikt pie sava dzimta īpa-
šuma, nevis maksāt pilsētai nomu, ko vel var pa-
augstināt un ko arī paaugstina.

Šī dziņa pēc zemes ir dibināta, bet no tās ne-
vajadzētu nepareizi slēgt, ka mums. jāaizmirst to ie-
dzīvotāju intereses, kurus skar šī jautājuma izšķir-
šana, t. i. galvenā kārtā pilsētu iedzīvotāju intere-
ses. Kad šo likumprojektu apsprieda lauksaimnie-
cības kommisijā, tur tika aizrādīts, ka viņiem' va-
jadzētu nākt pretim un likumā skaidri noteikt, kādas
zemes apmaināmas, izņemot zemnieku kvotu zemes;
tāpat vajadzētu noteikt, ka varētu apmainīt mazā-
kas zemes ar lauksaimniecības' un dārzkopības
raksturu, neapmainot tikai tādas zemes, kuru pla-
tība 'sniedzas pie 50 un 100 ha un kuras vajadzīgas
pašām pilsētām. Kā jau sacīju, šo jautājumu var
atrisināt ļoti viegli, un pilsētas nebūt nepretojas at-
dot rentniekiem tās zemes, kurami nav zemnieku
māju un kvotu zemju rakstura, bet kuras radušās,
sadalot kādu muižu vai lielāku māju mazākos gaba-
liņos; pilsētas ir ar mieru šīs zemes apmainīt.

Tādas zemes, kas nolemtas apmaiņai un tiek jau
apmainītas, ir galvenā kārtā ap Limbažiem — ja
runā par Rīgu. Patlaban notiek piešķiršana, bet
beidzamā centrālās zemes ierīcības komitejas sēde
tika ziņots, ka fonds pašlaik esot izsmelts. Lai gan
mēs pēdējā centrālās zemes ierīcības komitejas
sēdē apmainījām vairāk simtu objektu, rodas jau-
tājums, kur valsts ņems pretvērtības apmaiņai. Tā-
pēc jautājums jānostāda drusku citādāki. Nav mums
vajadzīgs grozīt esošo likumprojektu, kas pietiekoši
nāk pretim zemnieku un nomnieku interesēm; jau-
tājums ir tikai, kā paātrināt apmaiņu. Taisni šī ap-
mainīšana ir tas svarīgākais. Ja tagad te ir priekš-
likums, ko mēs iesniedzām lauksaimniecības kom-
misijā, ka apmaiņai var pieprasīt tās zemes, kurām
ir lauksaimniecības un dārzkopības raksturs un kuru
platības sākas ar 2 ha, tad ar to nomnieku aiz-
stāvēšanā nebūtu vairāk nākts pretim nekā ar taga-
dējo likumprojektu. Kā jūs zināt, galvenais tomēr
ir tas, kāda rakstura zemes apmaināmas. Pilsētai
nav nekas pretim pret apmaiņu, bet tā prasa tikai
pret_ apmaināmiem gabaliem līdzvērtīgus objektus.
Pilsētu pārstāvji vairākkārtīgi ir aizrādījuši, ka pil-
sētas ir ar mieru atdot nomniekiem visas zemnieku
zemes, pat vēl vairāk — ir ar mieru atdot visus sa-
vus mežus, kuru ir ļoti daudz, galvenā kārtā Lim-
bažu _apkārtne, bet protams, tikai pret pienācīgu
pretvertību. Tas, lūk, ir tas galvenais.

Svarīgs ir arī otrs moments, ko te aizķer Eg-
līša kungs un kas arī ir viņa priekšlikumā, t, i. ka
tagadējiem nomniekiem jāatļauj izpirkt viņu no-
mas objekti pec zināmiem tarifiem un zināmām nor-
mām. Par tām normām un tarifiem es negribu ru-
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nāt, bet gribu tikai aizrādīt, ka priekšlikums, ko te
liek priekšā jaunsaimnieku frakcija, nav pareizs.
Lieta ir šāda. Ja viena daļa nomnieku bus dabūjuši
zemi apmaiņas kārtībā, viņiem bus jāmaksā valstij
tāda pat izpirkšanas maksa, kādu maksa pārējie
valsts zemju ieguvēji, apmēram nepārsniedzot 10
latu par 1 ha. Ja turpretim šīs zemespilsētu nomnie-
kiem būs jāiegūst pirkšanas ceļā, kaut arī pec tiem
tarifiem un normām, par kādiem mēs lasām priekš-
likumā, tad zeme pilsētu nomniekiem izmaksa daudz
dārgāk. Tāpēc tas nav pareizais veids. Mums
pilsētu nomnieki jāapmierina vienādos apmēros un
vienādā veidā, lai vieniem nebūtu iespējams zemi
iegūt lētāk, bet pārējiem par to pašu_zemi jāmaksā
dārgāk. Te jāievēro vienlīdzība. Pec manām do-
mām, arī agrārā reforma, kas aizskar arī pilsētu ze-
mes, nav gribējusi radīt starpību starp zemes iegu-
vējiem. Kā mēs neesam radījuši starpību starp fon-
da zemes ieguvējiem, tā nevajadzētu radīt starpību
arī starp pilsētu zemju ieguvējiem. Visus viņus va-
jadzētu apmierināt un viņu prasības nokārtot vie-
nādi. — Tas ir otrs svarīgs moments.

Trešais, par ko te runāja_ arī Eglīša kungs, ir
tas, ka viņš sacīja, ka centrālā zemes ierīcības ko-,
mitēja, apmainot zemes, it kā jau esot ņēmusi par
ceļa rādītāju to likumprojektu, kas bijis lauksaimnie-
cības kommisijā. Nē, godājamais Eglīša kungs, tas
mūs nevadīja. Mūs vadīja tikai saimnieciskā liet-
derība. Ja, teiksim, kāda māja vai muiža bija sada-
līta jau ilgākus gadus, bet pilsēta tomēr nedeva savu
piekrišanu, tad mēs atzinām, ka saimnieciskā liet-
derība prasa apmaiņas realizēšanu. Un man jā-
konstatē, ka vēl pagājušā trešdienā visas tās ap-
maiņas, kūpas bija pieņēmusi centrālā zemes ierīcī-
ba.s komiteja, tika apstiprinātas. Tā tad visi tie
mazie nomnieki, pat ar 2 ha zemes, par kuriem, jūs
it kā bijāt gribējuši runāt šinī likumprojektā, tagad ir
jau apmierināti. Jautājums tagad tikai tas, kā vi-
ņiem nokļūt pie šīs zemes. Tas, lūk, ir tas galvenais
jautājums un ne tas, vai apmaiņa varētu notikt, vai
nē. Apmaiņa tagad faktiski jau ir notikusi, un mūsu
priekšā stāv tikai jautājums, kur ņemt zemi.

Tālāk ir vēl viens moments. Es domāju, tam
piekritīs arī jaunsaimnieku frakcijas pārstāvji, kā to
ir deklarējis Eglīša kungs savā laikrakstā «Latvija»,
lai gan vienā no pēdējām lauksaimniecības kommi-
sijas sēdēm viņš it kā uzstājās pretim, sacīdams, ka
viņi negribot radīt jaunus bagātniekus. (Starpsau-
ciens.) Bet mūsu likumprojektā jau ir skaidri pa-
teikts, ka tas negrib radīt jaunus bagātniekus. Lai
tie nomnieki, kuriem pilsētu administratīvās robe-
žas piederēja lielas zemes platības, neiegūtu uz-
reiz pārak daudz zemes, te likumā ir pateikts, ka
centrālā zemes ierīcības komiteja noteic joslas. Ze-
mes platība te ir sadalīta joslās — administratīvās
robežās unjpiteētas izbūves robežās. Bez šaubām,
tām apmaināmām zemes- platībām, kas atrodas pilsē-
tuadministratīvās robežās, jābūt .daudz mazākām, jo
irskaidrs — jozeme ir tuvāk pilsētas centram, jo tā
dārgāka un jovairāk valstij jādod pretim. Bet ap-
mainot zemi dārgākos centros, valstij būtu daudz jā-
maksā. Tādā kārtā tiem pilsētu nomniekiem, ku-
riem_ ir lielākas lauksaimniecības platības, varētu
pietrūkt zeme apmaiņai, un tāpēc ir pareizs princips,
ka janosaka_ joslas un šinīs joslās jānosaka platības,
kādas centrālā zemes ierīcības komiteja vai Zemko-
pības ministrija ir ar_ mieru apmainīt. Skaidrs, ja
administratīvās robežās ir 10 ha, tad izbūves robe-
žas šī platība var būt lielāka un ārpus izbūves ro-
bežām ta var būt tāda, kādu šie pilsētas nomnieki
ir nomājuši. Realizējot šo principu, mēs nebūtu ra-
dījuši jaunus bagātniekus un otrkārt nebūtu tos

radījuši uz valsts rēķina. Tas ir loti svarīgs prin-
cips.

Man liekas, ka tagadējais likums ir jau pare-
dzējis visas tās grūtības, kādas rodas šo jautājumu
realizējot. Mēs tagad redzam, ka centrālā zemes
ierīcības komiteja jaupiešķir — vai nu tepat Lim-
bažu apkārtnē, vai citur, —? mājas, kas pārsniedz
100 ha zemes platību. Turpretim, tuvāk Rīgai, pil-
sētas administratīvās un izbūves robežās apmaināmi
bija objekti, kas nepārsniedza 2 ha. Bez _ šaubām,
būtu taisnīgāki, jašiem2 ha objektu nomātājiem būj
tu iespēja tikt pie zemes uz citiem principiem, nekā
lielo māju turētājiem.

Kad papildinājumu apsprieda lauksaimniecības
kommisijā, mēs likām priekšā vispār grozīt šo
likumprojektu, lai neradītu iespēju uz valsts rē-
ķina nodibināties jaunai bagātnieku šķirai, jo ir

. skaidrs, ja piešķiram kādam pilsētas tuvumā īpašu-
mu ar; 50 un vairāk ha lielu platību, tad tā ir jau-
nas bagātnieku šķiras radīšana. Un šo bagātnieku
šķiru mēs radītu uz valsts rēķina, uz pārējo iedzī-
votāju rēķina tanī pat reizē, kad maziem nomnie-
kiem- nedodam' iespēju tikt pie savas zemes. Mūsu
priekšlikumu otrā lasījumā noraidīja. Trešā lasīju-
mā gan mūsu, priekšlikums tika pieņemts, bet ir tad
es salku, ka tas ir vissāpīgākais jautājums esošā
likumā, kasi nav nokārtots. Bet šoi kļūdu var izla-
bot.

Ir skaidrs, ka apmaiņas, kuras bija paredzēts
it kā izdarīt, pa lielākai daļai jau ir notikušas —
jau 90 gadījumos. Apmaiņa nav notikusi tikai ta-
nīs gadījumos, kur ir zināmas neskaidrības.

Vēl jāaizrāda uz vienu momentu, un proti to,
ka paši pilsētas zemju nomnieki arī ir vainīgi, ka
nav tikuši ātrāk pie savas zemes. Viņi nebija
'pildījuši visus noteikumus un nebija slēguši līgu-
mus ar pilsētas valdi. Ir skaidrs, ja centrālā zemes
ierīcības komiteja nebūtu nākusi viņiem pretim
un nebūtu devusi viņiem' iespēju! vienoties ar pilsē-
tas valdi, tad viņi būtu zaudējuši savas tiesības uz
zemi. _ Tas, varbūt, bija zināms politisks solis, jo
«Brīvā Zeme» savās slejās toreiz aģitēta, lai nom-
nieki neslēdzot nomas līgumus ar pilsētu. Rezul-
tāta apmēram 100 nomnieku nevar tikt pie zemes,
kādas tiesības viņiem šai likumā bija paredzētas,
llr divas nomnieku grupas: vieni, kas nav varējuši
tikt pie apmaiņas, _savas nolaidības, nezināšanas
vai_ maldināšanas dēļ, un otri, kas nav paredzēti
šinī likumā, bet kuru zemes faktiski jau paredzēts
apmainīt. To ievērojot, iesniegtais ierosinājums
ir pilnīgi lieks.

Otrkārt nav vajadzīgs nomniekus zemes iegū-
šanā^ šķirot ; visi pilsētu nomnieki, lieli un) mazi, jā-
nostāda vienādos apstākļos. Tāpat nav vajadzīgs
arī priekšlikums dot pilsētu nomniekiem iespēju ze-
mi iegūt izpirkšanas ceļā, ja zemes pietrūktu, jo
valstij ir pietiekoši daudz zemes apmaiņai. Pilsētas
neprasa, lai apmaiņā dotu pretim kultivētas un
lauksaimnieciski izmantotas zemes, bet apmierinās
ar mežiem apaugušiem' pauguriem, pie kam tā vē-
las tikai taisnīgu novērtēšanu. Tā tad priekšlikums,
ko iesniedz_ likumprojekta ierosinātāji, arī nav va-
jadzīgs. Tāpēc, bez šaubām,_ šis likumprojekts kā
tāds noraidāms. Vienīgi varētu palikt tā pārejas
formula, _ ko_ ir iesniedzis Eirksa kungs, t. i. ka
mums jāpanāk, lai apmaiņu nenovilcinātu. Lai pa-
nāktu zināmu stabilitāti un objektīvu novērtēšanu
gadījumos, kad nevar labprātīgi vienoties, jautā-
juma izlemšanai ieceļams šķīrējtiesnesis. Man
liekas, ka ar šo vienkāršo pārejas formulu Ministru
kabinets var iecelt šķīrējtiesnesi, ar ko būtu likvidēti
visi strīdi, starp pilsētu zemju nomnie-
kiem un pilsētām, un pilsētu zemju nom-
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niekiem butu iespēja daudz ātrāk tikt pie
veļamas zemes. Butu jāvēlas, lai pēc šīs pārejas
formulas pieņemšanas paredzētu, cik lielas vērtī-bas vajadzīgas apmaiņai nododamiem objektiem. Ja
mes to panāktu, tad sāpīgais pilsētu zemju nom-
nieku liktenis būtu izšķirts.

Vienīgais, par ko būtu vērts runāt, ir tas, ka irnepareizi
^

ka_ tagadējiem zemju nomniekiem iespē-jams, iegūt tādas platības, kādas paredzētas agrā-
ras reformas likuma 32. pantā, neaprobežojot unnenosakot to normas. Tas ir nepareizi. Mēs zi-
nām, ka agrārā reforma gribēja panākt, lai būtu ie-spējami vairāk dzīves spējīgu saimniecību. Tagad
mes esam stājušies pie piešķiršanas. Ir bijuši ga-
dījumi, kad vienam cilvēkam bijuši jāpiešķir Pāri
par 100 ha zemes uz valsts rēķina. Tas ir neparei-
zi. Un tas butu vienīgais jautājums, par ko būtu
vel jārunā, parstradajot_ šo likumu. Tagad pie šī
likuma projekta ierosjnajuma par to nevar runāt,
par to bus, jārunā citā vietā.

Likuma ierosinājumam., kas tagad apspriežams
Saeima,- nav nekādas steidzošas vajadzības. Tas
var radīt ļoti daudz neskaidrības un netaisnības, un
tapec ir pareizs lauksaimniecības kommisijas
priekšlikums noraidīt Šo likumprojekta ierosināju-
mu un_ pieņemt pārejas formulu, kas dod iespēju
taisnīgāk novērtēt apmaināmās zemes. Ar to būtu
panāktas divas lietas. Pirmkārt — neko neciestu
pilsētu iedzīvotāji, uz kuru rēķina grib izdarīt šo
apmaiņu. Pret tam, vērtībām, ko viņi nodotu Jau-
niem zemetst ieguvējiem, pēc vienošanās, tie dabūtu
pretim jaunas vērtības. Otrkārt būtu anmierināti
arī tie daudzie pilsētu nomnieki, kuri alkst dabūt
zemi par dzimtu. Tāpēc -es saku: būtu panākti
divi merķk Šis'ceļšmums jāiet — jāiet visātrākā gai-
ta, laipanāktu taisnīgākus tarifus., taisnīgākus princi-
pus. Ar to sāpīgais pilsētu nomnieku jautājums
butu _ izšķirts uz visiem' laikiem,. Jāvēlas tikai, lai
to pārejas formulu, ko Augstais nams, cerams, šo-
dien_ pieņems, valdība ātrāk realizētu un tā reiz
nokārtotu šo jautājumu, kas 10 gadus stāv neno-
kārtots.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vācu-baltiešu partija; runā vā-
ciski)*): Deputātu kungi! Savos aizrādījumos es
nonākšu pie ta paša gala slēdziena: pie kāda no-
nāca jepriekšejais runātājs, tikai motīvi, kas mani
pie ta novedis, ļoti lielā mērā atšķirsies no viņa
motīviem.

Agrārās reformas likuma 1. daļas 3. panta e
punkts nosaka, ka zemnieku saimniecības, kas at-
rodas uz pilsētu zemes, nododamas to ilggadīgiem
nomniekiem un apstrādātājiem. Pilsētas nav izpil-
dījušas šo likuma noteikumu, tāpēc mēs bijām spe-
sti 1926. gadā_ izdot likumu, kas noteic, ka zemnie-
ku zeme pillisetam Jāapmaina pret valsts zemi, un
proti — uz līdzvērtības pamata.

Tādā veidā valsts zemes fondā pārņemtā zem-
nieku zeme, saskaņā ar izpirkšanas likumu, pārve-
dama agrāko nomnieku īpašumā, rēķinot 10 latus
par hektāru.

$ī nomniekiem_ neparasti labvēlīgā likuma re-
alizēšana stipra mēra ir novilcinājusies, tāpēc ka
Rīgas pilsēta atzina valsts zemju notaksējumu par
pārak ausrstu un tādēļ daudzos gadījumos nevarēja
piekrist maiņai. Jāatzīst, ka Rīgas pilsētas vie-
doklim ir sava taisnība, ievērojot to, ka Ministru
kabineta taksācijas

^
tarifos ir normas, kas valsts

mežus novērtē pārak augstu. Piemēram tur no-
teikts, ka mežu gabalu novērtēšanas pamatā lie-
kamas koku materiālu tirgus cenas attiecīgā mo-

*) Runātāja atreferējums.

mentā. Koku materiālu tirgus cenas taisni pēdējā
laikā ir saskrūvētas tālu pāri normālajām, un tāpēc
tās nekādā ziņā nevar likt novērtēšanas pamatā.

Nomnieki, saprotams, ir neapmierināti, ka ne-
var tikt pie savas zemes, tāpēc viņu pārstāvis Eg-
līša kungs ir iesniedzis pārgrozījumus likumā at-
tiecībā_ uz zemju apmaiņu, kas šodien ir mūsu
priekša.

Pirmais pārgrozījums palielina apmaināmo ob-
jektu skaitu līdz bezgalībai, ietverot tanī visas
lauksaimniecībai vai dārzkopībai izmantotās zemes,
kas atrodas ārpus pilsētu administratīvām robežām.
Nav iespējams pārredzēt, cik liels» būs klātpienāku-
šo objektu 'skaits, bet viens ir skaidrs, ka pils ē-
ta s nebūs spējīgas r e ā 1i z ēt savus
a p būves plānu s, ja apbūves joslā esošo ze-
mi tām bez izvēles atņems un nodos nomnieku īpa-
šumā.

Otrs likuma pārgrozījums, kas paredzēts de-
putāta Eglīša projektā, nosaka; ja derīgas valsts
zemes trūkuma dēļ apmaiņa nav iespējama, tad pil-
sētu nomnieku zeme tiek vienkārši atsavināta pie-
spiedu kārtā un par zināmu fiksētu cenu (1914. ga-
da noma, kapitalizēta ar 6%, rēķinot 1 latu par zel-
ta rubli) nodota nomniekiem.

Aiz diviem iemesliem' man noteikti jāizsakās
pret šo paragrāfu. Pirmkārt — paredzētā cena ir
tik zema, ka līdzinās tikai Va tagadējās vērtības,
kādēļ pilsētu kreditori, kuriem, pilsētu īpašumi ir
nodrošinājums, tiek nostādīti tik neizdevīgā stā-
voklī, ka tas nelabvēlīgi iespaidos ne tikai pilsētu,
bet visas valsts kredīta iespējas. Otrkārt, piekrī-
tot Eglīša kuuga_ projektam, mēs novirzīsimies uz.
tādā ceļa, kas mūs attālinās no tiesiskas valsts vie-
dokļa, jo šis paragrāfs nenosaka neko citu, kā
jaunu_ privāta (kommūnāla) īpašuma piespiedu at-
savināšanu.

Kur mēs nonāksim, ja, sekodami kādas vēlētāju
grupas vēlēšanām, izdarīsim arvienu jaunas īpa-
šuma atsavināšanas?! Priekš gadiem, kad šeit no-
tika privātīpašuma pirmā lielā aizskaršana — es
domāju agrārās reformas likuma pieņemšanu par
zemes atsavināšanu bez atlīdzības, — es no šīs tri-
bīnes jau izteicu brīdinošas bažas, ka mēs tik ar
grūtībām varēsim apstāties uz tā ceļa, kas mūs at-
tālina no tiesību sargāšanas, jo draud tas, ka reiz
spertais solis izsauks arvienu jaunus soļus ar vēl
smagākām sekām. Ka manām bažām ir bijis pa-
mats, to pierada _vese]a rinda šeit pieņemto likumu,
un arī šodien mūsu priekšā esošais likums ir tikai
viens tālākais loceklis jau diezgan garajā ķēdē.

Nesaprotama man ir pilsoniskā spārna vienas
daļas izturēšanās šinī kardinālā jautājumā. Taisni
jums, zemnieku savienības kungi, vajadzētu sargā-
ties, kā no_ uguns sniegt roku kaut kādai sveša īpa-
šuma tiesību aizskaršanai. Buševica kungs kād-
reiz pilnīgi atklāti pateica agrārlietu kommisijā:
«Ja jus, zemnieku savienība, apgraizīsit pilsētu kom-
mūnālīpašumu, tad sekas: būs vecsaimniecību sada-
līšana.» Ka tas nebija tukšs brīdinājums, to ņie-
rada_likums par būdniekiem, kas prasa, lai visa iz-
nomātai vecsaimnieku zeme tiktu piešķirta to nom-
niekiem īpašuma. Līdz šim esam varējuši šo likumu
atraidīt; bet cik ilgi tas mums vēl būs iespējams?

Situācija, par kuru mums šodien jāizšķiras, īsi
sakot, ir šāda. Zemju apmainīšana novilcinās, jo
pašvaldības un valsts _nevar vienoties par apmai-
nāmo zemes gabalu vērtību. Nomnieki pilnīgi pa-
matoti protestē pret šo novilcināšanu. Valsts fon-
da zemes apmaiņai ir pietiekoši. Tā tad jārod tikai
kāds spaidu līdzeklis, lai piespiestu valsti un pašval-
dības, vienoties. Šis spaidu līdzeklis ir ieniegtā pā-
rejas formula, kas, paredz, ka valsts un pašvaldības
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nevienošanās gadījumā strīdu izšķir Ministru kabi-
neta iecelts šķīrējtiesnesis.

Es ceru, ka Augstais nams noraidīs deputāta
Eglīša Ikumprojektu un balsos par manu pārejas
formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītis (jaunsuimnieku_ un sīkgruntnieku
partija): Augsti godātie deputātu kungi! Arī mati
jāizsaka mūsu partijas uzskati par Šo likumu. ('.
Baloža starpsauciens.) — īlenu baron, drusku klu-
sāk! — Man jāsaka, ka tagadējais stāvoklis mus
drusku neapmierina. Arī tad, ja šos pārgrozījumus
pieņemtu, tie pilna mēra mus neapmierinātu — ne-
apmierinātu tāpēc, ka šoreiz mes nepanāktu to, ko
vajadzētu panākt. Mūsu agrārais līkums un viņa
gars paredz, ka katram zemes īpašniekam jadabu
zeme par dzimtu; tomēr mes redzam, ka liela daļa
zemes paliek pašvaldību rīcība. Ja ietu talak šai
likumā paredzēto gaitu, tad vienu daļu zemes gan
pārņemtu valsts rīcībā, bet vienu daļu atkal atdotu
pilsētām. Mēs jau tagad runājam par pilsētu nom-
niekiem. — bet kas bus pec 10 gadiem? Šīs zemes
būs jāatņematkal par jaunu, un bus atkal jauni nom-
nieki, un nekad mes nevarēsim šai lietai pielikt
punktu. Tāpēc būtu nepieciešami^ šiem pilsētu nom-
niekiem un, es gribētu teikt, ari tiem jurpmakiem
nomniekiem, kas .radīsies uz šīm zemēm, reiz šo
moku likumu izbeigt, jo tas nav pilsētu zemes, nom-
nieku likums, bet pilsētu _nomnieku moku likums.
Šis stāvoklis reiz par visām reizēm jāizbeidz. Ja
ir jau iesācies apmaiņas process, tad, pec mušu ie-
skata, tam vajaga ari dabīgi izbeigties.

Būmeistera kungs, jau aizrādīja, ka Rīgas pil-
sētā apmaināmo zemju fonds ir jau izsmelts; ja ne-

»
maldos, Zemkopības ministrija_ to irpaziņojusi cen-
trālā zemes ierīcības jkomiteja. ,Ta tad te jau ir
punkts pielikts. Tomēr daļa nomnieku zemes pa-
liek neapmainīta. Tie nomnieki, kuru zeme ir ap-

t

mainīta, dabūs to par takses cenu, par tādu cenu,
par kādu ir notaksēta valsts zeme. Lai šiem lai-
mīgiem tad arī šis pirmais posms, nobeidzas; bet
turpmāk gan mēs būsim spiesti ierosināt, lai arī
pārējās pilsētas brīvās zemes pārņemtu valsts
fondā. .

Katrā pilsētā var noverot vienu zināmu parā-
dību. Piemēram, braucat gar Olaini un Ogri, var
redzēt lielas neapbūvētas zemes platības. Neviļus
rodas jautājums, kāpēc šīs platības_ ir neapbūvētas,
kaut gan tās atrodas pilsētu tuvuma, pie labiem sa-
tiksmes, ceļiem. Un te nu jāsaka, ka šīs_ lielas
zemes platības stāv neizmantotas un neapbūvētas
tāpēc, ka tās ir Rīgas pilsētas īpašums. Jasakaka
arī labākās zemes, ka-s ir izmantotas, iekultivetas,
tomēr ir ļoti Slikti apbūvētas — pat nabadzīgi.
Braucot no Rīgas uz jūrmalu, mes redzam veselu
rindu būdu — vārda pilnā nozīme būdu.. Tas atkal
ir tāpēc, ka pflsētas_ nomnieki nav droši par savu
stāvokli. Ja. turpmāk pilsētas rīkosies tāpat, tad
arī neviens nomnieks nebūs drošs un nemēģinās
pietiekošilabi savu zemi izmantot.

Ko mēs redzam tālāk iznomās gaitā? Ir no-
vērojama tāda parādība, ka ja nomnieks savu zemi
ir labāk iekopis, pielicis klāt vairāk pūļu, tad nā-
košā gadā viņam par to jāmaksā augstāka noma.
Ja viņš ir uzcēlis labāku, ēku — atkal daži lati pie
nomas klāt. Vārdu sakot, jo vairāk viņš_pūlas, jo
cītīgāki viņš strādā savu darbu, jo vairāk pilsēta
viņu nosoda.

Kā jau teicu, nav pareizi paši principi. Ir ne-
pieciešami pārņemt šo zemi valsts rīcībā un tad
piešķirt nomniekiem, bet visu pārējo brīvo zemi
piešķirt karavīriem, bezzemniekiem u, t. t. Šī pie-
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šķiršana par dzimtu dod daudz un dažādas, iespē-
jamības. Vispirms nomnieks jutas drošsuz savas
zemes. Viņš .redz, ka visas pieliktās pulēs varēs
izmantot viņš pats, vai arī viņa pēcnācēji. Talak
viņam rodas iespēja dabūt būvkokus mājas būvei.
Viņš var dabūt arī Zemes banka aizdevumus bū-
vēm, zemes meliorēšanai, zemes kultivēšanai u. t. t.
Vārdu sakot, viņš var nostāties uz drošam kājām.

Mazāk mūs interese, vaibut, šī jautājuma otra
puse. Te godājamais iepriekšējais runātājs teica,
ka nevarot jau īsti par lecu virumu atdot visus pil-
sētas īpašumus. Tam pa daļai varētu piekrist jo
pilsētu iedzīvotāji pa lielākai daļai pieder pie naba-
dzīgām šķirām. Tāpēc nebūtu pareizi, ja šos īpa-
šumus atņemtu pilnīgi par brīvu, atņemtu ta, ka to
darīja ar muižnieku īpašumiem._ Mes sakām, ka
var pielaist zināmu atmaksu, zināmu atlīdzību.

Bet pašvaldībāmarī nav jāaizmirst, ka viņu uz-
devums nav saimniekot ar zemi. Viņu

^
uzdevums

nav pārvaldīt mežus, apsaimniekot muižas u. t. t.
Pilsētu pašvaldībām ir citi uzdevumi. Viņam jā-
rūpējas par pilsētnieku labklājību, bet nav jākrā-
mējas ar zemi. Pilsētu pašvaldību pārskatos mes
jau redzam, ka viņas no savām saimniecībām ne-
pelna daudz. To, ko nomnieki maksa, viņas gan
pelna, bet savās, saimniecības, muižas u. t. t. viņas
pa lielākai daļai piemaksā vel klāt. Tur ir deficīti,
un šos dēficitus sedz tikai ar nomnieku maksām.
Ja mēs gribam pilsētas atsvaigot un atbrīvot no
smaguma, tad mums jādod viņam _cita pretvertība,
jādod līdzekli, proti — nauda. Tapec varētu but ari
tāds uzskats, ka fondal pārņemama visa pilsētu ze-
me, to atpērkot._ Pēc tam to varētu dot brīvības cī-
nītājiem un pārējiem pilsoņiem _— bezzemniekiem,
kas to grib iegūt. Tad šis jautājums reiz butu iz-
smelts visā pilnībā. Tad arī Rīgas apkārtne saktu
uzplaukt un nebūtu ta savādā skata, kāds redzams
tagad, piebraucot pie mūsu galvas pilsētas. Te mes
redzam neapstrādātas zemes, sīkas,_mazas būdiņas,
kurpretim piebraucot pie citam pilsētām, piemēram,
pie Jelgavas, kur zemes fonds ir jau sadalīts,- re-
dzam, jaunas celtnes.

Vēl man jāuzsver mūsu viedoklis par tā sau-
camiem jaunajiem bagātniekiem, ka Būmeistera
kungs viņus nosauca. Mūsu stāvoklis ir šāds.
Mēs negribam, ka zemi apmainot, zemes īpašnie-
kiem tiek piešķirtas lielas zemes platības; tas mus
neapmierina. Kommisijā mes balsojam par mazā-
kām platībām. Nebūtu pareizi, ja apmainītu zemes
gabalus un mežus 100 un vairāk hektāru platība un
ja tos. saņemtu pilsētu zemju īpašnieki par dažiem
latiem. Bez tam uz šiem lieliem īpašumiem, ir uz-
būvējušies bodnieki, un mums_ nav tiesības nodot
tos lielo īpašnieku rokās. Te jānosaka kāda norma.
Ja neviens jaunsaimnieks nevar dabūt zemes par
pazeminātu maksu vairāk par 27 ha, tad šī norma
attiecināma arī uz tiem saimniekiem, kuri zemi da-
būs apmaiņas, kārtā. Varētu būt nelieli izņēmumi,
un proti tādi, ka tām lielām saimniecībām, kuras
sabūvējušas nepieciešamās saimniecības ēkas, nor-
mu ļautu palielināt līdz 50 ha, bet tikai ar to notei-
kumu, ka par pārējo zemi — no 27 līdz 50 ha tam
jāmaksā vidējā tirgus vērtība, jošiem nomniekiem
nav nekādas morāliskas, nedz kādas citas tiesības
saņemt vairāk zemes nekā jaunsaimniekiem.. Tāpēc
es, saku, ka līdz 27 ha var_ piešķirt par valsts taksi
un no 27 līdz 50 ha, ievērojot to, ka ir saceltas
saimniecības ēkas, par vidējo tirgus vērtību.

Tā mēs_pa daļai būtu panākuši šī sāpīgā jautā-
juma atrisināšanu, bet, kā jau aizrādīju, lauksaim-
niecības kommisijas sēdē šim projektam nebija vai-
rākuma, un liekas, arī plenārsēdē tam būs grūti
sadabūt vairākumu. Tāpēc šim projektam pare-
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dzama caurkrišana. Vienīgais ir — cerēt visu tolietu realizēt pārejas, formulas veidā; bet jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku frakcijas vārdā man jā-
paziņo, ka, pieņemot tikai šo pārejas .formulu; mēs
iesim vel vienu soli tālāk. Pēc tam, kad noslēgsies
Rīgas pilsētas zemju un tāpat arī pārējo pilsētu zem-
ju apmaiņa, mes iesniegsim jaunu ierosinājumu, un
proti tādu, ka valstij jaatperk visas pašvaldību ze-
mes un jāsadala jaunsaimniekiem — brīvības cīnī-
tajiem un bezzemiekiem par dzimtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Es tikai gri-
bu aizrādīt, ka Eglīša kungs nerunāja patiesību,
sacīdams, ka šim likumprojekta ierosinājumam
lauksaimniecības kommisijā neesot bijis vairākuma.(A.Eglītis no vietas: «To noraidīja!») Jā, bet
aiz zināmiem iemesliem, jo nebija pieņemti zināmi
priekšlikumi, kas bija nepieciešami stāvokļa uzla-
bošanai. Ja tie butu pieņemti, tad mēs būtu bal-
sojuši par šo likumprojektu. Priekšlikumu pie-
krist apmaiņai no 2 ha — 50 ha noraidīja, bet pie-
ņēma priekšlikumu apmainīt īpašumus no 2 ha
līdz neaprobežotībai. Tas nozīmē, ka varēs pie-
šķirt arī tas muižas, kas pieder pilsētai, kur tagad
ierīkotas patversmes un dažādas priekšzīmīgas
saimniecības

^
Tas bija viens no motīviem, kāpēc

mes nevarējām balsot par šo likumprojektu. Otr-
kārt mes liekam priekša piešķirt jaunsaimnieku
normu, bet, Eglīša kungs, pirmā un otrā lasījumā
Jus nebalsojat, tikai treša lasījumā balsojāt par šo
pārlabojumu. Tā tad ar zināmiem noteikumiem
šis likumprojekts butu) pieņemts, bet tā kā priekšli-
kumi, kas gribēja stāvokli uzlabot, netika pieņemti,
tad mušu frakcija balsoja pret visu projektu.

Eglīša kungs vel teica, ka mums vajagot gā-
dāt arī par jauniem nomniekiem uz tām zemēm,
kuras apmainītu. Lieta tā, ka pilsētai, saņemot
apmaiņas zemes, jārūpējas, lai tās tiktu lietderīgi
un saimnieciski izmantotas, atstājot tās zem me-
žiem vai arī kultivējot. Eglīša kungs, mēs neesam
ipret_ nomnieku jstavokļa nodrošināšanu, bet tad ir
jautājums: kapec jus esat tikai par to, lai nodro-
šinātu uz pilsētu zemēm esošo nomnieku stāvokli,
bet negribat to darīt attiecībā uz privāto zemju
nomniekiem, kam arī ir izdoti 10 ha — 20 ha. Mēs
esam par to, ka vajadzīga vienlīdzīga palīdzība vi-
siem nomniekiem. Ja grib nodrošināt pilsētu zemju
nomnieku stāvokli, tad tas pats jādara arī ar pri-
vāto īpašnieku zemju nomniekiem. ( 4 Eglītis no
vietas: _ «IMes arī to atbalstām!») Redzēsim, vai
Jus turēsit savu vardu tad, kad nonāksim pie dar-
bienn Par šādu principu var runāt, un, izejot no
šī stāvokļa, varētu labot jauno nomnieku stāvokli.
Bet tagad ir grūti to paredzēt. Mēs nedrīkstam
radīt stāvokli, ka-s saistītu rokas pilsētu pašvaldī-
bām, kas neļautu tam attīstīties. Tāpēc, kā jau
teicu, šis likumprojekts ir pilnīgi noraidāms; vienīgi
butu jānokārto jautājums, cik lielas platības nom-
niekiem piešķirt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglītim.

A. Eglītisl (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Gribu atbildētgodājamam iepriekšējam ru-
nātājam un papildināt viņa teikto. Apspriežot nom-
nieku likteni, Būmeistera kungs — Jūsu atmiņa,
varbūt, Jūs nevils — kommisijā arī mūsu frakcija
balsoja par privāto zemju nomnieku likumu. (Starp-
sauciens: «Bodnieku likumu!») — Vai arī bod-
nieku likumu! — Pēc tam, _kad Zlaugotnis-Cukurs
šo likumu nevarēja izstrādāt, par referentu ievē-
lēja mani un es arī apņēmos to izstrādāt. Tur mēs,
varbūt, būsim vienis pratis... {/• Baioža starp-

KrUgmā Saeimu ittnografisk*
blrojļ Rlļļ. Sltlims laukumi

sauciens.) — Ej nu. īlenu varoni, paliec nu labāk
mierā! — Savādi, ka attiecībā uz pilsētu nom-
niekiem jums ir cita mēraukla. Vieniem jūs negri-
bat dot zemes mazāk par 2 ha, bet otriem gribat
dot pāri par 100 ha. Tā tad sīkiem zemju īpašnie-
kiem jūs zemi negribat dot, bet gribat dot to muiž-
niekiem. (Starpsaucieni: «Vai pilsēta arī ir muiž-
nieks?») Jā, pilsēta arī ir muižnieks, ja viņa ķeras
pie muižu apsaimniekošanas! Redziet, te mūsu uz-
skati dalās. Mēs teicām, ka fondā pārņemami un
piešķirami par dzimtu zemes gabali, sākot ar % ha.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas? Debates izbeigtas. Vai referents
vēlais vārdu? Referents arī nevēlas vārdu.

Lauksaimniecības kommisijā liek priekšā
agirārās reformas likuma I daļas 3. panta papildinājumus

un pārgrozījumus noraidīt.
Vispirms nāks nobalsošanā pāreja uz pantu la-

sīšanu. Ja pāreju uz pantu lasīšanu pieņems, at-
kritīs lauksaimniecības kommisijas priekšlikums.
Pēc tam nāks nobalsošanā lauksaimniecības kom-
misijas priekšā liktā pārejas formula. Lieku uz bal-
sošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu la-
sīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 25 balsis,
pret — 49 balsis, atturējušies 6. Pāreja uz pantu
lasīšanu noraidīta; pieņemts lauksaimniecības kom-
misijas priekšlikums. Nobalsošanā nāk 'lauksaim-
niecības kommisijas iesniegtā pārejas formula:

«Saeima nolemj uzdot valdībai novērst tos šķēršļus, kas
kavē pilsētu zemju apmaiņu pret fonda zemi, pārstrādājot, sa-
skaņā ar pilsētas pārstāvjiem, vienošanās ceļā apmaināmo zem-
ju novērtēšanas tarifus. Ja vienošanās netiek panākta, Mini-
stru kabinets iecel tarifu noteikšanai šķīrējtiesnesi.»

Vārdu neviens nevēlas? Lieku pārejas formulu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,, kas ir pret pār-
ejas formulas pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Arī nav. Pārejas formula vienbalsīgi pie-
ņemta.

5. dienas kārtības punkts — likums par
muitas likumos noteiktās pierobežas
joslas platības grozīšanu. Referenti A.
Dzenis, R. Bīlmanis un P. Juraševskis. Vārds ju-
ridiskās kommisijas referentam Juraševskim.

(Referents P. Juraševskis: Šo grozījumu mui-
tas likumos Ministru kabinets iesniedzis jau 1927.
gada 10. martā. Grozījums nav kardināls, likuma
saturs ir apstākļu piemērošana tagadējai mūsu ro-
bežas apsardzībai. Pastāvošos vecos krievu liku-
mos pierobežas josla paredzēta 50 verstu plata.
Šinī 50 verstu platā joslā nav brīv uzturēties per-
sonām, kuras apvainotas kontrabandā vai sodītas
par tāda likuma pārkāpšanu. Ja atstāj 50 verstu
platumu visgarām mūsu robežai, tad atliek mazs
plašums, kurp izsūtīt kontrabandistus, likuma ļpar-
kāpējus; tāpēc juridiskā kommisijā liek priekša 50
verstu platumu samazināt līdz 25 kilometru platī-
bai.. Šī 25 kilometru platība būs pietiekoši liela
josla, no kuras izraidīt kontrabandistus. _

Likuma 2. pants runā par tīri formālu lietu, lai
visos muitas likumos verstis apzīmētos attālumus
nosacītu kilometros tanī pašā skaitā, kas stāv sa-
karā ar mūsu pāreju uz metrisko mēru sistēmu.

Lielāks grozījums ir 1121. pantā, kur 875 asu
platība noteikta uz 2 kilometriem. Šī panta līdzši-
nējais saturs ir tāds, ka 875 asu platībā no robežas
robežsargiem ir tiesība kratīt un apķīlāt līdzīgi po-
licijai. Viss tas, kas mūsu robežapsardzības likumā
noteikts attiecībā uz robežsargu darbību, attiecas
uz 2 kilometru platību no robežas. Šāds grozījums
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1121. pantā ir pamatots, un kommisijā' to pieņēma
vienbalsīgi.

Juridiskās kommisijas ^ vārdā lieku priekša pie-
ņemt šo likumu steidzamības kārtība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kom-
misijas referentam Dzenim.

Referents A. Dzenis: Pie tā, ko teica juridi-
skais kommisijas referents, man maz ko piebilst.
Bet es gribētu aizrādīt uz vienu lietu, proti, uz 2.
variantu, kūpu izstrādājusi tirdzniecības un rūpnie-
cības kommisijā. Tirdzniecības un rūpniecības kom-
misijā, izstrādājot savu variantu, ir pieturē-
jusies pie tā viedokļa, ka pierobežas joslas platība
būtu jāsaskaņo ar līdz šim vecos krievu likumos
noteikto spirta kontrabandas pierobežas joslas pla-
tību, kas ir noteikta uz 30 kilometriem. Šim tirdz-
niecības un rūpniecības kommisijas variantam fi-
nanču kommisijā nevarēja piekrist aiz tā iemesla,
ka pie mums būtu vēlams vispārējo pierobežas
joslu pieskaņot un tuvināt tai joslas platībai, kas
vajadzīga robežas apsardzības nolūkā (15 kilo-
metru), bet attiecībā uz spirta apkarošanu būtu. vē-
lams atstāt plašāku joslu resp. to pašu, kas;paredzēta
vecos krievu likumos. Spirta kontrabandas apka-
rošana pie mums atrodas specifiskos apstākļos un
ar to jāved grūtas cīņas. Tomēr spirta kontraban-
das apkarošana ir nepieciešama,_un tāpēc attiecībā
uz to pierobežas josla būtu atstājama plašāka. Ja
arī vispārējās kontrabandas apkarošanai būtu pa-
redzēta šaurāka josla nekā spirta kontrabandai, tad
praktiskā dzīvē tas tomēr nekādus, traucējumus
neradīs. Tāpēc es aizstāvu to pašu variantu, ko
aizstāv juridiskās kommisijas, referents Jurašev-
ska kungs, ka vispārējā muitas pierobežas josla
jāpieskaņo robežas apsardzības pierobežjoslai, bet
spirta kontrabandas apkarošanas pierobežas josla
jāatstāj vecā.

Tas- ir viss, ko no savas puses varu teikt par
šo likumprojektu. Arī finanču kommisijas vārdā
lūdzu šim likumprojektam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds tirdz-
niecības un rūpniecības komnīisijas referentam Bīl-
manim.

Referents R. Bīlmanis: Tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijas vārdā man jāaizstāv 2. vari-
ants aiz sekojošiem motīviem. Tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā turēia par vajadzīgu saska-
not pierobežas joslas platības normu ar pastāvošo
likumu par muitas kontrabandas apkarošanu. Ga-
dījumā, ja muitas likumu 1 grozītu, varētu būt runa
arī par 25 kilometriem, bet tā kā tas netiek darīts,
tad kommisijas vārdā man jāuztur tirdzniecības un
rūpniecības kommisijas variants, lai nebūtu šinīs
2 likumos dažādi pierobežas joslas platības apmēri.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanānāk steidzamība.
Ludzu roacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju visnārīsus debates. Vārdu
neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
nareju uz_ pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pie-
ņemta. Virsraksts.

«Likums pair muitas likumos noteiktās pierobežas joslas
platības grozīšanu.»

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt 1. pantu divos variantos.

Sekretārs J. Breikšs:
«Finanču un juridiskās kommisijas variants. Bij Kriev.

Muitas likumu (lik. koo. VI sēj. 1910. g. izd.) attiecīgos pantos
noteikto pierobežas joslas piecdesmit verstu platību pamazināt
līdz divdesmit pieci kilometru platībai.

- Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas variants. Bu.
Kriev. muitas likumu (lik. kop. VI sēj. 1910. g. izd. ) attiecīgos
pantos noteikto pierobežas joslas piecdesmit verstu platību Pa-
mazināt līdz trīsdesmit ki'ometiru platībai.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu ne-
viens nevēlas? Vispirms- likšu uz balsošanu finan-
ču un juridiskās 'kommisijas variantu. Ja to pie-
ņems, atkritīs tirdzniecības un rūpniecības kommi-
sijas variants; ja finanču un juridiskas- kommisiju
variantu noraidīs, skaitīsies par pieņemtu tirdznie-
cības un rūpniecības kommteijas_variants. Lieku
uz balsošanu finanču un .juridiskas kommisiju va-
riantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta
pieņemšanu. Acīmredzot- vairākums. Finanču un
juridiskās kommisiju variants pieņemts; tirdznie-
cības un .rūpniecības kommisijas variants atkrīt. —
Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Citus muitas likumos verstēs apzīmētus attālumus noteikt

kilometros tanī pašā skaitā, bet 1121.pantā minēto 875 asu pla-
tību noteikt uz diviem kilometriem.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 2. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. ~_Re"
dakcijas konimisijas ziņojums bus nākoša sēde.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgro-
zījums akcīzes nodokļa nolikuma. Re-
ferenti V. Sanders un J. Annuss. Vārds finanču
kommisijas 'referentam Annusam.

Referents J. Annuss: Augstais nams! _Ar šiem
pārgrozījumiem akcīzes nodokļa nolikuma ir do-
māts atcelt akcīzi pašu zemēražotam cukuram.. Akcī-
zes nodokļa nolikumā no946—10064 .jpantam ir runa
par pašu nodokli ,un tā uzlikšanas kartību, bet pan-
tos no 1234.—1247. ir runa par sodiem nodokļa
noteikumu pārkāpšanas gadījumos. Latvija _ gal-
venā kārtā pārtiek no ievesta cukura. Pedeja ga-
dā Latvija ieveda 42.000 tonnu ārzemju, cukura, bet
pašu zemē mēs ražojam vēl samērā maz. 1929. ga-
dā no 1. aprīļa līdz decembrim mēs esam saražo-
juši 5600 tonnu cukura, kas ir nepilni 13% no visa
cukura patēriņa.

Tagad Latvijas cukura fabriku ekspluatē pati
valsts. Šīs rūpniecības nozares attīstība butu vei-
cināma. Lai to veicinātu, jāatceļ Latvijas apstāk-
ļiem nepiemērotie noteikumi par cukura akcīzi. To
atceļot, mēs stiprā mērā varam veicināt cukura
rūpniecību. Ir cerība, ka tā ies plašuma.

Finanču koimmisijas uzdevumā lūdzu šim likum-
projektam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
un rūpniecības kommisijas referentam Sanderam.

Referents V. Sanders: Pie iepriekšējā refe-
rāta varu piebilst tikai tikdaudz, ka faktiski cukura
akcīzes pie mums nav, jo 'nav izstrādāta nekāda
likme cukura akcīzei. Šim pārgrozījumam ir tā no-
zīme, ka tas konstatēs to, kas faktiski jau,tagad pa-
stāv, proti, ka cukura akcīze netiek ņemta. Lai
turpmāk cukurs netiktu aplikts ar nodokli un tādā
veidā tiktu veicināta cukura rūpniecība mūsu zemē,
tirdzniecības un rūpniecības kommisijā šo pārgro-
zījumu pieņēma vienbalsīgi. Es arī uzturu tam
steidzamību.

Priekāsēdētāja biedrs A.I Kviesis: Referenti
liek priekša steidzamību šim likumam. Nobalso-
šanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos. kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Arī
,niav._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — No-
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balsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Pāreja uz pan-
tu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Virsraksts. —

«Pārgrozījums akcīzes nodokļa nolikumā.»
Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Lūdzu

nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Akcīzes nodokļa nolikuma (lik. kop. V sēj. 1901. g. izdev.

ar 1912. g. turp.) 946. — 1006. un 1234. — 12471 p. atcelt.»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā

nāk likuma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tāl pieņemšanu. Tādu nāvi. Kas atturas?
Ari nav. Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk_ likums visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas? Arī nav. Likums visumā vienbalsīgi pie-
ņemts

^
— Redakcijas kommisijas ziņojums būs

nākošā sēdē.
7. dienas kārtības punkts — likums par

Krāslava s-D a gd a s-L u d z a s šosejas b ū-
v i. Referenti A. Dzenis un Q. Mīlbergs. Vārds
budžeta kommisijas referentam Dzenim.

Referents A. Dzenis: Augstais nams! Šis li-
kumprojekts jau otru reizi ir plenārsēdes apsprie-
šanā. Savā laikā plenārsēde uz labā spārna iero-
sinājumu nodeva to atpakaļ ne tikai budžeta kom-
misijai, bet arī kara lietu kommisijai apskatīšanai.
Atpakaļ nodošanas nolūks bija panākt skaidrību,
vai Kara ministrijai nebūtu iebildumu, ja šinī vir-
zienā, t. i. no Krāslavas līdz Ludzai, caur Bukmuižu
un Dagdu vilktu šoseju. Kara lietu kammisija at-
zina, ka šoseja būtu velkama, mainot virzienu ap-
mēram tādā veidā: no Ludzas uz Kaunatiem, Okru
un tad uz Krāslavu. Budžeta kommisijas priekšli-
kums bija vilkt šoseju no Krāslavas caur Dagdu un
Bukmuižu un Ludzu; tā tad kara lietu kommisijā
prasa šosejas līniju atbīdīt mazliet uz rietumiem.
Budžeta kommisijā, iepazinusies ar kara lietu kom-
misijas iebildumiem un motīviem attiecībā uz šose-
jas virzienu, atzina, ka viņa paliek pie agrāk no-
spraustā šosejas virziena un nepiekrīt kara lietu
kommisijas domām un priekšlikumam. Tāpēc bu-
džeta kommisijas vārdā man jāaizstāv jau agrāk
prieka liktais virziens plenārsēdē, t. i. — Ludza-
Dagda-/~āslava, ko arī lūdzu pieņemt, pie., tam stei-
dzamības Kārtībā.,

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds kara
lietu kommisijas referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Apspriežot šo jautā-
jumu, kara lietu kommisijā pieaicināja arī kara re-
sora pārstāvi. Kapa resora pārstāvis mums snie-
dza tuvākus paskaidrojumus par šopierobežas ap-
gabalu. Noklausījušies armijas štāba priekšnieka
un citu kara resora pārstāvju atzinumus, kara lietu
kommisijā atzina, ka atmetams nodoms būvēt ceļu
robežas tuvumā, kas ietu parallēli robežai un ko
kara gadījumā varētu izmantot mums par ļaunu
mūsu valsts ienaidnieki. Tālāk, ja vispār būvētu ceļu
līnijā: Krāslava-Dagda-Bukmuiža-Ludza, tad labāk
būvēt dzelzceļu, ne šoseju un pie tam 750 mm
platumā. Tas būtu tikpat noderīgs kā šoseja un
stratēģiskā ziņā, raugoties no mūsu valsts viedokļa,
daudz pieņemamāks. Ja šosejas līnija ietu mazliet uz
rietumiem, apmēram pusceļā starp Padomju Krie-
vijas robežu un Daugavpils-Rēzeknes dzelzceļu
resp. šosejas līniju, tad arī kapa resors nepretotos
šādas šosejas būvei. Tad šoseja ietu uz rietumiem
no tagad paredzētās līnijas-, proti: Krāsllava-Rāz-
nas ezers-Kaunati, un uz ziemeļiem, to varētu virzīt
vai nu uz Rēzekni, vai Ludzu— tas tad būtu vien-
alga.

Ja Saeima arī tam- negribētu piekrist, tad kara
resors -atbalsta katra tāda ceļa būvi, kas ietu vir-
zienā no valsts robežas uz valsts iekšieni, vai tai-
snā līnijā, vai ari ar novirzieniem. Piemēram, kara
resora pārstāvji izteicās, ka būtu ļoti velams_ buvet
šoseju no Būkmuižas caur Kaunatiem uz Rēzekni;
tāpat kara resora pārstāvji izteicās, ka varētu but
viens šosejas gabals, varbūt, no Krāslavas uz Dag-
du; pie Dagdas tas izbeigtos vai turpinātos vel
kādu gabalu uz austrumiem. Turpretim otra līnija
varētu iet no Kaunatiem vai arī no Dagdas tiešiuz
rietumiem, šķērsojot tagadējo Daugavpils-Rēzek-
nes dzelzceļa līniju, varbūt, kaut kur starp Višķu un
Rušānu līnijām. Tāds būtu kara resora pārstāvju
viedoklis.

Kara lietu kommisijā, īsi apspriežot šo jautā-
jumu, ar balsu vairākumu atzina, ka šoseja taga-
dējā veidā, tagadējā virzienā resp. tagadējā līnija:
Krāslava-Bukmuiža-Ludza no valstiskā viedokļa
nebūtu izbūvējama. Tas nenozīme, ka kara resors
vispār būtu pret šo būvi, tikai kara lietu kommisi-
jas vārdā es lieku priekšā būvēt šo līniju mazliet uz
rietumiem un ne šai virzienā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents
liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nak stei-
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza-
mību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidza-
mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārdu neviens nevēlas? — Kara lietu
kommisijā liek priekšā:

«Likumu par Krāslavas—Dagdas—Lūdzās šosejas būvi
noraidīt.»

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to
pieņems, atkritīs balsošana par pāreju uz pantu la-
sīšanu, t. i. šis likums būs ?noraidīts. — Lieku uz
balsošanu kara lietu kommisijas priekšlikumu. Lū-
dzu pacellties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret kara lietu kom-
misijas priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par kara lietu kommisi-
jaspriekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 45 bal-
sis. Kara lietu kommisijas priekšlikums noraidīts;
līdz ar to pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. —
Virsraksts.

«Likums par Krāslavas—Dagdas—Ludzas šosejas būvi.»
Vārds deputātam Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku

apvienība): Man ir priekšlikums papildināt virs-
rakstu ar vārdu «Kārsavas». Ir nepieciešami tur-
pināt šīs šosejas būvi līdz dabīgam noslēgumam,
lielākam satiksmes centram Kārsavai. Ja grib rī-
koties saskaņā ar jaunbūvejamo šoseju programmu,
tad šai šosejai dabīgi ir jāietnoLudzascauri Kārsa-
vai un Baltinovai uz Viļaku, citādi bus pārtraukums
no Ludzas līdz Kārsavai, un lai nu šo pārtraukumu
piepildītu, tad arī pēc kara betu kommisijas domam
būtu lietderīgs šinī virziena lielāks satiksmes ceļš
šosejas veidā. Tāpēc es lieku priekšā_ papildināt
virsrakstu ar vārdu «Kārsavas», lai tāda veida sa-
sniegtu šosejas būvēšanu nevis no Krāslavas līdz
Ludzai, bet arī no Ludzas līdz Kārsavai.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Man liekas, ka deputāts Dzeņa kungs liek
priekšā pavisam ko jaunu, joviisu laiku bija runa
tikai par to šosejas līniju, kurai jāsavieno Latgales
ziemeļi un dienvidi ar to apvidu, _ kur ceļa nav.
Dzeņa kunga priekšlikums — buvet šoseju arī no
Ludzas līdz Kārsavai — pats par seviprincipa nav
nekas ļauns, to varētu atbalstīt, bet_ jāsaka-, ka tas
ir pavisam jauns priekšlikums būvēt pilnīgi jaunu

20*
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šoseju un tāpēc tas pašreiz būtu noraidāms, jo tas
»ir saistīts ar jauniem izdevumiem. Ja jau 3 gadu

laikā mēs varbūt tik ar lielām, mokām tiksim galā
ar šo šoseju, tad nekādā ziņā ar tiem pašiem lī-
dzekļiem- netiksim galā ar jauno variantu, jo, ja ne-
maldos, te nāk klāt vesela trešā daļa no projektē-

»
tās šosejas garuma. Tā tad, jamēs pieņemtu Dzeņa
kunga priekšlikumu, mums katrā ziņā būtu jāpaga-
rina šosejasi izbūves laiks no 3 gadiem uz kādu il-

I

gāku laiku. Tāpēc šinī gadījumā es balsošu pret
Dzeņa kunga priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vai referenti vēlas vārdu? Nevēlas. —
Deputāts A. Dzenis iesniedzis priekšlikumu:

«Virsirakstu pēc vārda «Ludzas» papildināt ar vārdu «Kār-
savas».»

Lieku šo prieklikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir par deputāta Dzeņa priekšlikumu.
Par deputāta. Dzeņa priekšlikumu nodots tikai 17
balsu. Nepietiekošs balsu skaitīs. Priekšlikums no-

»
raidīts. — Nobalsošanā nāk virsraksts koramisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts.—
1.pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Virzienā Krāslava—Dagda—Bukmuiža—Ludza būvēja-

I
ma šoseja.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 1. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

»
Sekretārs J. Breikšs:
«Pirmā panta minētā šoseja izbūvējama 3 gadu laikā.»

_Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Breikšam^

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie deputātu kungi! Mūsu valsts budžetā šoseju
būvei parasti tiek uzņemti, apaļos skaitļos runā-
jot, ap 3.000.000 latu. Būvējot šoseju virzienā Krās-
Iava-Dagda-Ludza, šīs šosejas garums būtu 84 ki-
lometru Ja mums viena kilometra šosejas izbūve

»
izmaksā 40.000 latu, tad, būvējot šo 84 kilometru
garo šoseju 3 gadu laikā, lielākā daļa budžeta kre-
ditu1 aizietu tikai šai šosejai. Ja mēs pieņemam šo
3 gadu termiņu, tad pārējiem apgabaliem notiek
lielāka netaisnība, jo mums jābūvē šosejas arī vēl
citur un bez tam vēl dzelzceļi. Tāpēc — būvēsim
šo šos_eju, ja ir tāds likums, ja tam ir vairākums
Saeima, bet nenoteiksim termiņu, jo tad tas būs
bruņots budžets. Bez tam tur apstākļi nemaz nav
tik steidzoši, ka_šo šoseju vajadzētu uzbūvēt 3 gadu
laika. Tapec Jūdzu 2. pantu strīpot.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vārds budžeta kommteijas referentam
Dzenim.

Referents A. Dzenis: Šis priekšlikums ir plaši

»
debatēts budžeta kommisijā un arī motīvi, ko mi-
nēja Breikša kungs, ir tur plaši pārrunāti. Bu-
džeta kommisijā bija iesniegts arī attiecīgs priekš-
likums par šī panta strīpošanu, bet tika noraidīts;

I

tāpēc man kommisijas vārdā šis priekšlikums jāno-
raida.

Breikša kungs teica, ka līdz ar šī termiņa, pie-
ņemšanu šīs šosejas jaunbūve 3 gadu laikā atņem-
šot lielus līdzekļus citām šosejām. Šismotīvs, man
liekas, neiztur nekādas kritikas. Ja mums budžetā
tiktu paredzēts tikai 1 miljons latu šīm vajadzībām,
tad butu cita lieta, bet mēs ceram, ka katru gadu
bez parastiem 2—2,5 miljoniem latu budžetā tiks
paredzētas vel liekas summas šoseju jaunbūvēm.
Man liekas,_ ka tik svarīgas šosejas būvei budžetā
var paredzēt arī speciālus līdzekļus. Pārējos ap-
gabalos līdz šim jaunas šosejas ir būvētas daudz

vairāk nekā Latgalē. Ja nu tagad Latgalei trīs
gadu laikā izvilks cauri vienu lielāku šosejas ma-
ģistrāli, tad tas būs par svētību ne tikaļ tuvākai
apkārtnei, bet arī visai valstij saimnieciskai un kul-
turālā ziņā. Aiz šiem motīviem es izsakos pret
deputāta Breikša priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts .1.
Breikšs iesniedzis priekšlikumu:

«Likumā par Krāslavas—Dagdas—Ludzas šosejas būvi
2. pantu strīpot.»

Referents izsacījās pret to. Likšu šo priekšli-
kumu uz balsošanu. Ja to pieņems, 2. pants bus
strīpots; ja deputāta Breikša priekšlikumu noraidīs,
2. pants būs pieņemts. Lieku uz balsošanu depu-
tāta Breikša priekšlikumu. Ludzu pacelties tos,
kas ir par šopriekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas? Tādu nav. Par deputāta Breikša
priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 51 balss.
Deputāta Breikša priekšlikums noraidīts; likuma
2. pants pieņemts. — 3. pants,.

Sekretārs J. Breikšs:
«Šosejas, būvei vajadzīgie līdzekļi ņemami no budžetu at-

likumiem, bet varbūtējie iztrūkumi uzņemami attiecīgo gadu
budžetos.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesfei: 3. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visuma. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visuma.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par li-
kuma pieņemšanu visumā nodota 51 balss, pret —
34 balsis, atturējies 1. Likums visumā pieņemts

^
—

Redakcijas kammisijas ziņojums būs nākošā sēde.
8. dienas kārtības punkts — Sa e i m a s d e-

putātu lietu izmeklēšanas kolmmi si-
jas atzinums. Referents J. Veržbickis. Vārds
referentam.

Referents J. Veržbickis: Augsti godātie de-
putātu kungi! Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijā šoreiz liek Augstajam namam priekšā ti-
kai vienu lietu. Tā ir deputāta Jāņa Opyncana
lieta. Savā laikā tie nosodījamie nodarījumi, ko
bija izdarījis deputāts Opyncans, grieza uz sevi
sevišķu vērību kā presē, tā plašajā sabiedrībā un
arī deputātu vidū. Mēs uzņēmām, šo notikumu Sa-
eimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijā ļoti
uzmanīgi un apspriedām lietu ārpus kārtas, ievēro-
dami šīs lietas īpatnējo raksturu. Mēs zinām, ka
šī lieta jau ilgāku laiku bija Saeimas plenārsēdes
dienas kārtībā, bet Augstais nams netika pie tās iz-
skatīšanas tikai tāpēc,' ka bija priekšā vēl citi sva-
rīgāki jautājumi.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Atklāju vis-
pārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? Vai re-
ferents vēlas izteikties? Vārds referentam.

Referents J. Veržbickis: Deputātu kungi!
Šīs lietas apstākļi ir šādi. (Sauciens no vietas: «Nu
kā tad bija?») Šī gada 21. janvārī Rīgas galvenās
stacijas uzgaidāmās telpās ieradies Saeimas depu-
tāts Jānis Opvneans, kas, žestikulēdams ar rokām,
kaut ko nesakarīgu runājis un streipuļojis, kāpēc pie
viņa griezies dzelzceļa stacijas uzraugs Leitis, aiz-
rādījis, ka viņš ieradies publiskā vietā redzami ie-
reibis, un lūdzis to neuzvesties nepieklājīgi. De-
putāts Opvneans šo uzraugu nolamājis, teikdams
krfevu valoda... (Sauciens no vietas: «Kādus
vārdus?») — seko_ tādi vārdi, ko es, deputātu kungi,
šai Augstajā namā nevaru atkārtot. (A. Eglītis no
vietas: «Varbūt varētu uzrakstīt?!») Uzraugs Lei-
tis atstājis Opvncanu uzgaidāmās telpās un gājis
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pats ziņot savai piekšniecībai. Uzraugam Leitim

(
ejot uz turieni, Opvneans vēlreiz viņu aizskāris,
teikdams atkal tādus vārdus, ko nevaru te atkār-
tot

^
(Jautrība.) Talak, ejot uz stacijas peronu, de-

putāts ppyncans rāvis kādu nenoskaidrotu personu
aiz drebem, bet,_ iedams garām barjeras sargam
Treifeldam, vairāk reižu uzsitis viņam, ar roku
uz pleca,_teikdams: «Tādā stāvoklī visiem tā iet.»
Ko šie vardi tieši nozīmē, netika noskaidrots. (<4-
Berga starpsauciens: «Viņš domājis, ka Zeiboltam
ta iet!») Sakarā ar uzrauga ziņojumu Rīgas dzelz-
ceļu policijas iecirkņa priekšnieks Jakobsons līdz ar
diviem uzraugiem izgājis uz perona. Te Opvneans
atkal lietojis nepieklājīgus vārdus, kāpēc iecirkņa
priekšnieks Jakobsons lūdzis deputātu Opyncanu
uzvesties pieklājīgāk un sēsties vilcienā, jo depu-
tāts Opvneans brauca uz kādu no tuvākām staci-
jām. Opvneans sagrābis iecirkņa priekšnieku Ja-
kobsonu un vairāk reižu ar rdku iesitis viņam pa
krutim un sāniem, teikdams vārdus, ko te nebūtu
vieta atkārtot. Pēc tam deputāts Opvneans ie-
kāpis vilcienā un tur aizskāris pasažieri Albertu
Preibergu, sniegdams tam roku un teikdams dažus
lamu vārdus. Bez tam rāvis Preibergu no loga nost.
Uz pasažiera Preiberga lūgumu iemaisījies iecirkņa
priekšnieks Jakobsons, kas uzaicinājis deputātu
Opvneanu. uzvesties pieklājīgi un neaizskart pasa-
žierus, bet deputāts Opvneans tam nepaklausījis.
Uz iecirkņa priekšnieka atkārtotu tādu pašu lūgumu
deputāts Opvneans atbildējis lamu vārdiem un, ie-
ķerdamies Jakobsonam krūtīs, vairāk reižu viņam si-
tis, teikdams: «Es tev, mērkaķi, došu pa ausi!»
Vilcienam atejot, deputāts Opyncans iznācis vaļējās
durvīs un, cepuri vicinādams, saucis vārdus, ko
es te atkal nevaru atkārtot (starpsaucieni un smiek-
li), bet iecirkņa priekšniekam Jakobsonam rā-
dījis mēli. Vilcienam noejot uz jūrmalu, de-
putāts Opvmcans vagonā vairāk reižu nola-
mājis uzraugu Skudru, ko iecirkņa priekš-
nieks Jakobsons bija norīkojis pavadīt depu-
tātu Opvneanu, lai novērstu varbūtējas sadursmes
ceļā. Minētais uzraugs vagonā arī bija lūdzis de-
putātu Opvneanu ieturēt kārtību un pieklājību, bet
Opvneans nav paklausījis šim aicinājumam, bet ķē-
ries uzraugam ar rokām krūtīs un atrāvis vaļā mē-
teli. Vagonā deputāts Opyncans ķēries apkārt pa-
sažieriem, gribēdams tos skūpstīt. Vagona IIIII klasē,
kur pārgājis deputāts Opvneans, viņš sniedzis
Arnoldam Freimanim roku, izrāvis viņam avīzi un
lietojis vārdus, ko atkali nevar atkārtot. Arī pasa-
žierim Paulim Vanagam Opyncans ķēries apkārt un
viņu nolamājis vārdiem.

Sodījamie nodarījumi, ko toreiz ir pastrādājis
deputāts Opvndaus, paredzēti sodu likumu 476.
panta pirmā daļā, 532. panta 3. punktā, 284. 280. un
262. panta pirmā daļā. Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijā, sīki iepazīstoties ar lietas
apstākļiem, pieaicinot savā sēdē un nopratinot tur
vienu no galveniem lieciniekiem, tādā kārtā vēl
tuvāk iedziļinoties notikumos, nolēma atļaut uz-
sākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Opvneanu,
neatstādinot viņu no Saeimas, tās kommisiju un
citu iestāžu sēdēm.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārdu ne-
viens nevēlas? Saeimas deputātu lietu izmeklēša-
nas kommisijas atzinums skan tā:

«Saejma nolemj Jāni Opvneanu — apvainotu uz sodu li-
kumu 476. panta pirmās daļas, 532. panta 3. punkta, 284., 280.
un 2621.panta pirmās daļas pamata — atļaut uzsākt tiesas vajā-
šanu pret deputātu J. Opvneanu, neatstādinot viņu no Saeimas,
tās kommisiju, un citu iestāžu sēdēm.»'

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir par_ to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par Saeimas deputātu lietu iz-
meklēšanas kommisijas atzinumu nodotas 58 bal-
sis, pret — 7 balsis. Šis atzinums pieņemts. —
Deputāts L. Laicens iesniedzis paziņojumu par bal-
sošanas motīviem:

«Balsoju pret Opvncana -izdošanu tiesai tāpēc, ka .pie de-
putātu izdošanas tiesai tiek lietotas divējādas mērauklas.» itl

Vārds deputātam Laicenam uz 5 minūtēm.
L.*Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

Strādnieku un zemnieku frakcija ir vienmēr prin-
cipa bijusi pret dep_utātu izdošanu. Tas man vis-
pirms jāpasaka strādnieku un zemnieku frakcijas
uzdevuma.

Tālāk jāsaka, ka,_ izdodot deputātu Opvneanu
tiesāšanai, mes redzējām pavisam savādu lietu. Es
atkārtoju — pavisam savādu lietu. Sākumā mūsu
frakcija tiešam domāja, ka šoreiz varētu balsot par
Opvncana izdošanu tiesai, jo katrā ziņā piedzerša-
nai un trakošana vagona — ja tas tā ir noticis, ja
var ticēt jpolicijasprotdkolam — ir tiešām nelietīga
lieta. Tapec nebūtu nekā ko iebilst, ja šādas lietas ap-
karo. Bet mēs redzējām, ar kādu saldu iekāri de-
putāti klausījās, kad referents referēja par deputāta
Opyncana_ lietu, dodot par to paskaidrojumus; viņi
to klausījās it ka kādu pikanteriju, un tad mēs at-
zinām, ka nav vērts izdot viņu tiesāšanai, jo tas
netieik darīts tikai piedzeršanās dēļ, bet ka viņu iz-
dod tapec, ka vajadzīga šī pikanterija. (O. Jankus
no vietas^ «Pret deputātiem— izvarotājiem vagonā
ir cita mēraukla!»)

Otrām kārtām Opvncana vārds ir saistīts ar
sociālista vardu. Vismaz ar to viņš izgāja vēlēša-
nas. (Starpsauciens.)_ Kas viņš ir tagad un ko ta-
gad dara, ta nav mušu darīšana. Bet man jāaiz-
rāda, kaar izdošanu par žūpību ir nodoms tikai
diskreditēt sociālismu. Tas, lūk, ir politisks motīvs.
Jums nav nekādas morāliskas tiesības sodīt Opvn-
eanu. Nevienam nojums nav nekādas morāliskas
tiesības to darīt, tapec ka jūs paši savos klubos tā-
pat piedzeraties un izvemjaties. Bet jaOpvneans ir bi-
jispiedzeries un vagona trakojis,_darīdams to atklāti,
vai tas ir morāliski, vai nemorāliski — arī mācītāji
to nevarēs izšķirt sev par labu. Mēs balsojām pret
Opvncana izdošanu, lai atmaskotu jūsu morāli.
(Starpsaucieni un troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts F.
Cielēns iesniedzis šādu paziņojumu par balsošanas
motīviem,: :

«Balsoju pair Opvncana izdošanu tāpēc, ka viņš ar savu
uzvešanos kompromitē deputātu amatacieņu.»:Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu de-
putātam Cielēnam1. ?? ??'? ? ' *?

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godājamie
deputātu kungi! Sociāldemokrātu frakcijai Visu
Latvijas pastāvēšanas laiku, sākot ar Tautas pa-
domi un Satversmes sapulci, kā arī visās Saeimās
ir bijis ļoti noteikts viedoklis deputātu immūnitā-
tes lietās, proti — viņa ir balsojusi sistemātiski pret
deputātu izdošanu tiesas vajāšanas uzsākšanai at-
tiecībā uz visiem deputātiem1, vai tie ir piederējuši
pie labā, vai pie kreisā spārna. (G. Reinhards no
vietas: «Nav taisnība!»)_ Mēs principa dēļ esam
balsojuši, lai par tām lietām, kurām ir sakars ar po-
lītiku, deputāti netiktu izdoti tiesas vajāšanai. (G.
Reinhards no vietas: «Nav taisnība!») Ir gan tai-
snība, Reinharda kungs. Tāpat kā taisnība1 ir arī
tas, ka daži labā spāina deputāti nav balsojuši par
izdošanu tad, kad ir bijusi runa par savējo izdošanu,
bet ir balsojuši par izdošanu tad, kad ir bijusi:rima
par sociāldemokrātu frakcijas deputātu izdošanu.
Tādu gadījumu ir bijis_ vairāk. Sociāldemokrātu
frakcija ir balsojusi pagātne un balsos vienmē'r .arī
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nākotnē par deputātu izdošanu tiesas vajāšanas uz-
sākšanai, ja attiecīgie noziedzīgie nodarījumi rzda-
rīti aiz savtīgiem motīviem. Ta tasjbija piemēram
deputāta Goldmaņa lieta, un ta tas bus arī turpmāk
dažās citās lietās, kuras šodien ienākušas no Mini-
stru kabineta un kuras jau nodevām deputātu lietu
izmeklēšanas komimisijai. Tapat_ mes balsojam par
izdošanu arī šodien šinī gadījuma, jo, ja arī šim ga-
dījumā noziedzīgā nodarījuma pamata nav savtīgu
motīvu, tad tomēr šim nodarījumam nav'ne ma-
zākā sakara ar politisku, kulturālu vai sabiedrisku
nodarbību. Te ir noziedzīgs nodarījums, _ ko varam
apzīmēt par huligānismu. Nerunājot tuvāk par kul-
turāliem apstākļiem, kādos šis noziedzīgais nodarī-
jums radies, sociāldemokrātu frakcija atzīst, ka ne-
kādi polītiski motīvi nevar segt šo nodarījumu. Ja
kāds atsevišķs deputāts tādu noziedzīgu nodarījumu

»
izdara, bet Augstais nams viņu neizdotu tiesāšanai,
tad mēs līdz ar to uzņemamies moralisku_ enu, ka
Augstais nams neaizsarga pietiekoša mēra savu
cieņu. Mūsu parlaments ir dibināts uz demokrā-
tiskām vēlēšanu normām, bet visvairāk demokrā-
tisku parlamentu kompromitē šadls deputātu huli-
gānisms.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Šis dienas
kārtības punkts pabeigts.

9. dienas kārtības punkts — likums par
izlīgšanas llgumiu starp Latviju un
Amerikas savienotam valstīm. Refe-
rents A. Bergs. Vārds referentam.

Referents A. Bergs: Augsti godātie deputātu
kungi! Š. g. 14. janvārī mušu valdība ir, noslēgusi
divas konvencijas ar Ziemeļamerikas savienoto
valstu valdību. Pirmā no tam ir — izlīgšanas lī-
gums, otrā — šķīrējtiesas līgums. Abi stipri lī-
dzinās tādiem pašiem- līgumiem, ko mes sava laika
esam slēguši un ratificējuši ar citam valstīm.

Atļaujiet man apskatīt tagad sīkāki pirmo no
šiem līgumiem, kas arī ir dienas kartības pirmais
punkts no abiem — izlīgšanas līgumu. Ta saturs
ir ne visai sarežģīts un Augstajam namam jau no
agrākām līdzīgām konvencijām labi pazīstams. Tas
ir apmēram- šāds.

Visi strīdi, kādi varētu_ izcelties starp mūsu val-
sti un Amerikas savienotām valstīm, vienalga, lai
tie būtu kādas dabas būdami, ja viņus nevar nokār-
tot diplomātiskā ceļā, nododami Pastāvīgai starp-
tautiskai kommisijai, lai tā- tos izmeklētu un sniegtu
par šiem strīdus gadījumiem savu ziņojumu. Abas
puses apsolās, kamēr šī procedūra iet, nepieteikt
karu un neuzsākt kara darbību. Izlīgšanas kommi-
sijā ir ,5 locekli, no kuriem 2 locekļus ieceļ pa vie-
nam katra valdība no savas valsts pilsoņiem, tad
katra valdība ieceļ vienu locekli no kādas trešās
valsts un par piekto locekli vienojas visi šie 4 kopa.
Šī kommisijā jārada 6 mēnešu laika pec šīs konven-
cijas ratificēšanas un ratifikācijas dokumentu apmai-
ņas. Kommisijā stājas darbā. kad pie viņas griežas
viena vai otra no abām valstīm, un viņa, ka es jau
teicu, nedod spriedumu, bet dod savu ziņojumu. Ir
arī paredzēts, ka koramisija bez tā, ka pie viņas
grieztos viena vai otra no abāmvaistīm, var pie-
dāvāt savus pakalpojumus, ja kāds strīdus ir iz-
cēlies, uz savu iniciatīvu, ja pieņem vienbalsīgu lē-
mumu. Strīdus izmeklēšana^un ziņojuma sniegšana
jāizdara starptautiskai pastāvīgai komimīsijai gada
laikā, skaitot no tā brīža, kad viņa uzsākusi savu
izmeklēšanu zināmā strīdus jautājumā. Viņa savus
ziņojumus sastāda trīs eksemplāros, no kuriem katra
valsts dabū vienu, un kommisijas archīvā paliek
trešais eksemplārs. Bet ja arī šī kommisijā ir de-
vusi savu atzinumu, tad tomēr katra valsts patur

sev tiesības rīkoties neatkarīgi no ziņojuma. 'I ads
ir konvencijas saturs.

Beidzot 4. pantā ir vel formāli noteikumi: ra-
tifikācijas dokumentu apmaiņaļ jānotiek Vašingtona,
konvencija stājas spēkā ratificēšanas dokumentu ap-
maiņas dienā un paliek spēkā vel vienu gadu pec «
uzteikšanas, kurai jānotiek ar sevišķu rakstu. Tas' J
ir konvencijas galvenais

^
saturs.

Konvenciju apstiprināt kommisijā liek priekša ļ
ar likumu, kas sastādīts tādā pat kārtībā, kāda Aug- i
stājam namam jau labi zināma no agrākiem projek- :
tiem. Ārlietu kommisijā lūdz šo -ratifikācijas liku-1
mu un konvenciju pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: _ Referents,
liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidza-
mība. 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. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vai Augstais nams vēlas, lai konvenciju nolasītu?
(Starpsaucieni.) Augstajam namam konvencijas
teksts ir zināms. — Virsraksts,.

(Izlīgšanas līgums
starp Latviju un Amerikas savienotām valstīm.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Ievads.
(Latvijas republikas prezidents un Amerikas savienoto

valstu prezidents, vēlēdamies stiprināt draudzības saites, kas
tos saista, kā arī sekmēt vispārīgo mieru, nolēmuši noslēgt šajā
nolūkā līgumu un iecēluši par saviem pilnvarotiem:

Latvijas republikas prezidents:
virja ekselenci Antonu Baloža kungu, ārlietu ministri,
Amerikas savienoto valstu prezidents:
viņa ekselenci F. W. B. Co^man kungu, Amerikas savie-

noto valstu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri Latvijas re-
publikā, kuri, savstarpīgi uzrādījuši savas attiecīgās pilnvaras,
kas atrastas pienācīgā kārtībā, vienojušies par sekojošiem pan-
tiem un tos noslēguši:)

Iebildumu nav. Pieņemts. — 1. pants.
(Visi strīdi, kas izceļas starp Latvijas va'dibu un Ameri-

kas savienoto valstu valdību, vienalga kādas dabas tie butu, ja
parastie diplomātiskie nokārtošanas veidi nav izdevušies, unja
augstās līdzējas puses negriežas pie piekritīgas tiesas to nokār-
tošanai, nododami saskaņā ar nākošā pantā noteikto veidu sa-
stādītai pastāvīgai starptautiskai kommisijai, lai tā tos izmek-
lētu un sniegtu par tiem savu ziņojumu; un tās vienojās nepie-
teikt karu un neuzsākt kara darbību pa šādas izmeklēšanas
laiku un iekams kommisijā nav sniegusi ziņojumu.)

(Iebildumu nav ? Pieņemts. — 2. pants.
(Starptautiskā kommisijā sastāv no pieciem locekļiem, kas

ieceļami sekojoši: katras valsts valdība iecel no savas valsts
vienu locekli; katra valdība ieceļ vienu locekli no kādas trešās
valsts; piektais loceklis ieceļams uz kopējas vienošanās pamata,
pie kam tas nevar būt ne vienas, ne otras valsts pilsonis. Kom-
misijas izdevumus sedz abas valdības līdzīgās daļās.

Starptautiskā kommisijā ieceļama sešu mēnešu laikā pēc
šī līguma ratifikācijas dokumentu apmaiņas; brīvās vietas aiz-
pildāmas, pieturoties pie piemās iecelšanas kārtības.)

iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Gadījumā, ja augstām līdzējām pusēm nav izdevies no-

kārtot strīdu diplomātiskā ceļā un ja tās negriežas pie piekri-
tīgas tiesas tā nokārtošanai, tās to tūliņ nodos starptautiskai
kommisijai, lai tā to izmeklētu un sniegtu par to ziņojumu.
Starptautiskā koramisija tomēr var piedāvāt pati uz vienbalsīga
lēmuma pamata savus pakalpojumus šai nolūkā, un šādā ga-
dījumā tā to notificēs abām valdībām un uzaicinās viņas pieda-
līties izmeklēšanā.

Augstās līdzējas puses- apņemas dot starptautiskai kom-
misijai visas iespējas un atvieglojumus, kas tai vajadzīgi iz-
meklēšanai un ziņojumam.

Kommisijas ziņojums jāpabeidz gada laikā, skaitot no die-
nas, kad tā paziņojusi, ka izmeklēšana uzsākta, ja tikai aug-
stās līdzējas puses uz kopīgas vienošanās pamata nesaīsina vai
nepagarina šo laiku. Ziņojums pagatavojams trīs eksemplāros;
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. katrai valdībai piesūtāms viens eksemplārs, un trešais paturams
kommisijas archīvā.

Augstās līdzējas puses patur sev tiesību rīkoties neatkarī-
gi attiecība uz strīdus priekšmetu pēc tam, kad kommisijas zi-
ņojums sniegts.)

Iebildumu nav? Pieņemts .— 4. pants.
(Šis līgums jāratificē Latvijai saskaņā ar viņas satveirsmi

un Amerikas savienoto valstu prezidentam ar to senāta ziņu un
piekrišanu.

Ratifikācijas dokumenti apmaināmi Vašingtonā cik drīz
iespējams, un līgums stāsies spēkā ratifikācijas dokumentu ap-
maiņas diena. Pēc tam tas paliks spēkā nepārtraukti, līdz ka-
mēr tas izbeigsies, vienai no augstām līdzējām pusēm to gadu
iepriekš rakstiski uzteicot.

Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie parakstīja šo līgumu di-
vos eksemplāros angļu valodā un piespieda tam savus zīmogus.

Izgatavots Rīgā, tūkstoš deviņi simti trīsdesmitā gada 14.
janvārī.

(Z. v.) (paraksts) A. Balodis (z. v.) (paraksts) F. W. B.
Colema-n.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
izlīgšanas teksts visumā. Lūdzu pacelties, tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Konvencija visumā vienbalsīgi pieņemta.

«Likums par izlīgšanas līgumu starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm.»

Iebildumu pret ratifikācijas likuma virsrakstu
nav? Tas pieņemts. — 1. pants.

(1930. gada 14. janvārī Rīgā starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm, parakstītais izlīgšanas līgums ar šo likumu
pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Likums stājas, spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar li-

kumu izsludināms 1. pantā minētais līgums un tā tulkojums la-
tviešu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Līgums stājas spēkā līguma IV pantā paredzētā kārtībā.)

(Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
ratifikācijas likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Ratifikācijas likums visumā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums būs nā-
košā sēdē.

10. dienas kārtības punkts — likums par
šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un
Amerikas savienotām valstīm. Refe-
rents A. Bergs. Vārds referentam-.

Referents ,A. Bergs: Vienā laikā ar konvenciju,
kūju pašlaik Augstam namam labpatika ratificēt,
mūsu valdība ar Ziemeļamerikas savienotām val-
stīm ir noslēgusi šķīrējtiesas līgumu, kuru savā ziņā
var uzskatīt par iepriekšējā, pašlaik ratificētā lī-
guma turpinājumu tai ziņā, ka tas noteic, kas da-
rāms gadījumā, ja izlīgšana, kāda paredzēta nupat
ratificētā konvencijā, nevar notikt, interesants ir šī
šķīrējtiesas līguma ievada teikums, kas ir tāds:
«Gribēdami ar savu priekšzīmi pierādīt, ka viņi ne
tikai nosoda kapu, kā nacionālās polītikas līdzekļi
savās savstarpīgās attiecībās, bet arī steidzināt tā
laikmeta iestāšanos, kad pilnība starptautiskos lī-
gumos par starptautisko strīdu nokārtošanu miera
ceļā būs uz visiem laikiem izslēgusi kara
iespējamību valstu starpā — nolēmuši no-
slēgt šķīrējtiesas līgumu...» u. t. t. Šis teikums
raksturo to garu., kas šo līgumu ir iedvesis.

Saturs nav sarežģīts. 1. pants nosaka, ka visi
tie strīdi par starptautiskiem jautājumiem, kuros
abas līguma slēdzējas puses ieinteresētas uz tiesību
prasības pamata, nododami pastāvīgai arbitrāžas tie-
sai, kas nodibināta Hāgā uz 1907. gada 18. oktobra
konvencijas pamata, vai kādai citai piekritīgai tiesai,

par ko izlemj katrā gadījumā ar sevišķu vienošanos?
kas, paredz kā šī tiesa organizējama, noteic tās pie-
krītību, nosaka izspriežamo jautājumu u. t. t._ Ne-
var nodot šādai tiesai 4 jautājumus, kas minēti 2.
pantā: 1) tos jautājumus, kas ietilpst vienas no
abām valstīm iekšējā jurisdikcijā; ,2) tos jautājumus,
kas aizskar trešo valstu intereses; 3) visus tos jau-
tājumus, kas stāv sakarā .ar tā saucamo M'onro
doktrīnu,kādas tiesības Amerikas savienotas valstis
sev rezervējušas, un 4) visus, tos jautājumus, kam
ir sakars ar Latvijas pienākumu ievērošanu saskaņā
ar Tautu savienības līgumu, kurai Amerikas savie-
notās valstis nepieder. Tādā kārtā mēs sev esam
rezervējuši tās tiesības, nodrošinājuši tos pienāku-
mus, ko Tautu savienība mums uzliek. Tas
ir konvencijas saturs. 3. punktā ir ratifikācijas no-
teikumi, kas ir analogi iepriekšējā likuma ratificē-
šanasnoteikumiem, ko man jau bija gods celt
priekšā Augstajam namam. Komimisijas vārdā lūdzu
šim likumam steidzamību.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents
liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? 'Nav. Stei-
dzamība vienbalsīgi 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 konvencijas
tekstu nolasītu? (Saucieni no vietām: «Nav va-
jadzīgs!») — Virsraksts.

(Šķīrējtiesas līgums

starp Latviju un Amerikas savienotām valstīm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievads.
(Latvijas republikas prezidents un Amerikas savienoto

va^tu prezidents, ,
nolēmuši novērst, ciktāl tas stāv viņu spēkos, ikkuru

pārtraukumu miera attiecībās, kas arvien pastāvējušas abu tau-
tu starpā;

vēlēdamies vēlreiz apliecināt savu pievienošanos tai po-
litikai, kas prasa, lai visas iztiesājamās domstarpības, kas iz-
celtos starp viņiem, nodotu bezpartejiskai izspriešanai un

gribēdami ar savu priekšzīmi pierādīt, ka viņi ne tikai no-
soda karu, kā nacionālās polītikas līdzekli savās savstarpīgās
attiecībās, bet arī steidzināt tā laikmeta iestāšanos, kad pilnība
starptautiskos līgumos par starptautisko strīdu nokārtošanu
miera ceļā būs uz visiem laikiem izslēgusi kara iespējamību val-
stu starpā;

nolēmuši noslēgt šķīrējtiesas līgumu un šai nolūkā iecēluši
par saviem pilnvarotiem:

Latvijas, republikas prezidents
viņa ekselenci Antonu Baloža kungu, ārlietu ministri,
Amerikas savienoto valstu prezidents
viņa ekselenci F. W. B. Coleman kungu, Amerikas savie-

noto valstu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri Latvijas re-
publikā,

kup, savstarpīgi uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas
labā un pienācīgā kārtībā, vienojušies par sekojošiem pantiem:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — I pants.
(Visi strīdi pair starptautiskiem jautājumiem, kuros abas

augstās līdzējas Buses ieinteresētas uz tiesību prasības pama-
ta, ko viena cēlusi pret otru uz līguma pamata vai citādi, ko
nav bijis iespējams nokārtot diplomātiskā ceļā, kas nav nokār-
toti pēc nodošanas piemērotai izlīgšanas kommisijai, un kas ir,
pateicoties viņu raksturam, izspriežami tiesā, jo par tiem var
taisīt spiriedumu, piemērojot likuma vai taisnības principus, no-
dodami pastāvīgai arbitrāžas tiesai, kas nodibināta Hāgā uz .
1'907. gada 18. oktobra konvencijas pamata, vai kādai citai pie-
kritīgai tiesai, par ko izlemj katrā gadījumā ar sevišķu vieno-
šanos, kas paredz, ja vajadzīgs, kā šī tiesa noorganizējama, no-
teic tās piekritību, nosaka izspriežamo jautājumu vai jautājumus
un tiesas sprieduma termiņu .

Katrā gadījumā sevišķa vienošanās jānoslēdz no Latvijas
puses saskaņā ar viņas konstitucionāliem likumiem- un Amerikas
savienoto valstu prezidentam ar viņu senāta ziņu un piekrišanu.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — II pants.
(Uz šī līguma noteikumiem nevar atsaukties attiecībā uz

strīdiem, kuru priekšmets
(a) ietilpst katras augstās līdzējas puses pašu valsts juris-

dikcijas piekritībā,

»

(b) aizskar trešo valstu intereses,
(c) stāv sakarā vai aizskar Amerikas savienoto valstu

tradicionālo stāvokli visos Amerikas jautājumos,ko parasti no-
sauc par Monro doktrīnu, stāvokli visos Amerikas jautājumos,

(d) stāv sakarā ar Latvijas pienākumu ievērošanu saska-
ņā ar Tautu savienības līgumu, vai ietver sevī šo pienākumu
ievērošanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — III pants.
(Šis līgums Latvijai jāratificē saskaņā ar viņas_ satversmi

un Amerikas savienoto valstu prezidentam ar to senāta z'.m un
piekrišanu.

Ratifikācijas dokumenti apmaināmi Vašingtonā, cik drīz
iespējams, un līgums stāsies spēkā ratifikācijas dokumentu ap-
maiņas dienā. Pēc tam tas paliks speķa nepārtraukti, līdz ka-
mēr tas izbeigsies, vienai no augstām līdzējām pusēm to gadu
iepriekš rakstiski uzteicot.

Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie parakstīja šo līgumu
divos eksemplāros angļu valoda un piespieda tam savus zīmo-
gus.

Izgatavots Rīgā, tūkstoš deviņi simti trīsdesmitā gada 14.
janvārī.

(Z. v.) (paraksts) A. Balodis. (Z. v.) (paraksts) F. W.
B. Coleman,)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
šķīrējtiesas- līgums starp Latviju un Amerikas sa-
vienotām valstīm visuma. Ludzu_pacelties tos, kas
ir pret līguma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Šķīrējtiesas līgums, starp Latviju un
Amerikas savienotam valstīm vienbalsīgi p i e-
ņemts. — Šķīrējtiesas līguma ratifikācijas likums.
Virsraksts.

(Likums par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Ameri-
kas savienotām valstīm.)

Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — 1. pants.

(1930. gada 14. .janvārī Rīgā starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm parakstītais šķīrējtiesas līgums ar šo liku-
mu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar liku-

mu izsludināms 1. pantā minētais līgums un ta tulkojums latvie-
šu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Līgums stājas spēkā līguma III pantā paredzētā kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
ratifikācijas likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret ratifikācijas likuma pieņemšanu visuma.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ratifikācijas likums
visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas .kommi-
sijas .ziņojums būs nākošā sēde.

11. dienas kārtības .punkts — likums par
slimo kasē m. Referents L. Šelers. Vārds re-
ferentam.

Referents L. Sēlers: Sociālās_ likumdošanas
kommisijā ir apspriedusi un pārstrādājusi no sa-
kuma līdz beigām noteikumus par strādnieku un
citu algotu darbinieku apdrošināšanu slimības ga-
dījumos, neapmierinoties tikai ar valdības 81. panta
kārtībā 1929. g. 15. -oktobri izdotā likuma apsprie-
šanu. Tanī pat laikā sociālas likumdošanas kommi-
sijā Ir izdarījusi kodifikācijas darbu, savelkot un sa-
kopojot visus noteikumus, pārgrozījumus un papildi-
nājumus vienā likumā par slimo kasēm. Kommisijā
ir pārstrādājusi likumu arī redakcionālā ziņā, tāpēc
ka šis likums pa lielākai daļai bija tulkots .no vecā
Krievijas likuma, un šis tulkojums valodas ziņā pa
daļai neatbilst tagadējām prasībām.

»

Mūsu obligātoriskās slimo apdrošināšanas si-
stēma pamatojas uz 1912. gada 23. jūnija Krievijas
cara laiku likumu par strādnieku apdrošināšanu sli-
mības gadījumos un 1917. gada 15. jūnijā Krievijas
pagaidu valdības izdotiem noteikumiem. 1920. gada
15. decembrī Satversmes sapulce bija izdevusi sa-
vus pārgrozījumus un papildinājumus šai likumā. Ti-
kai 1922. gada 14. janvārī un 1926. gada 17, maijā
Ministru kabinets izdeva noteikumus, ar kuriem
skaidrāk noteica apdrošināmo apjomu, uz kuriem
šis likums attiecas, un noregulēja pagaidu un gadī-
juma strādnieku un sīkražotāju apdrošināšanu, tā-
pat mātes apdrošināšanas jautājumu. Pagājušā gadā
ar 1929. g. 8. maija likumu arī laukstrādnieki pil-
sētu administratīvais robežās bija uzņemti apdro-
šināmo skaitā.

Pirms kara tikko noorganizētās kases kara dēļ
ātri izbeidza savu darbu, tā ka var, teikt, ka mūsu
slimo kasu prakse sākās ar 1921. gadu. Visu šo
laiku, vairāk kā 8 gadus mūsu likums par nodroši-
nāšanu slimības gadījumos būtībā nemaz nav pār-
strādāts, neskatoties uz to, ka tas ir ļoti sarežģīts
likums, ka tas ir likums, kuru nepieciešams
piemērot dzīvei_ un kurš laiku no laika jā-
pārgroza un jāpapildina, saskaņā ar praksē
iegūtiem piedzīvojumiem. Par likuma grozī-
jumiem un papiUdinājumiem jau vairāk gadu ir
runājušas ne tikai visas ieinteresētās grupas, kā
slimo kasesslimo kasu starpbirojs un savienība,
bet arī plašākas sabiedrības aprindas. Tāpēc pats
par sevi, bez šaubām, ir apsveicams tas, ka šis jau-
tājums ir iekustināts.

Kas attiecas uz sociālās likumdošanaskommisi-
jas pieņemtiem pārgrozījumiem un papildinājumiem
slimo kasu likuma, tad šos noteikumus es gribu sa-
dalīt 4 grupas.

Pirmā grupā ir techniskas dabas grozījumi un
papildinājumi sakarā ar agrāk_ izdotiem likumiem,
piemēram likumu par apdrošināšanunelaimes gadī-
jumos, ka arī sakarā ar pašreiz priekšā esošiem pār-
grozījumiem un papndinājumiem.

Otra grupa minētie noteikumi attiecas uz slimo
kasu materiālo stāvokli, uz slimo kasu dalībnieku
,un viņu ģimenes locekļu jaunām tiesībām materiālā
ziņa vai arī atņemot viņiem tādas.

Trešās grupas noteikumi attiecas uz pārmai-
ņām kases pārvaldes, orgānu sastāvā, un beidzot
ceturta grupa attiecas uz kasu dibināšanu, kasu
skaita samazināšanu un dažu kasu apvienošanu.

Par pirmās grupas noteikumiem man nav daudz
jaruna, jošinī ziņa izdarīti formāli grozījumi un pa-
pildinājumi, par kuriem jārunā tikai no formālās, ju-
ridiskas puses. Viena daļa noteikumu attiecas uz
agrāk izdotiem likumiem, kas bija jāizdod likumu
saskaņošanai, otra daļa izvesta saskaņā ar sociālās
likumdošanas komitniisijas tagad pieņemtiem papildi-
nājumiem un pārgrozījumiem

Par otrās grupas noteikumiem jāsaka, ka slimo
kasēm resp. slimo kasu dalībniekiem nāk par labu
un paplašina viņu tiesības sekojošie noteikumi.

Pirmkārt slimo kasēm atvieglota piedzīšana, un
to var izdarīt ātrāk, kādēļ_ slimo kases ne tikai da-
būs atrak viņam pienākošas summas, bet arī gadī-
jutnos

^
kad nokavēšanās sekas būtu zaudējums, ka-

ses bus pasargātas no šiem zaudējumiein. Otrkārt
darba devējiem uzlikts pienākums paziņot slimo ka-
sei par kases dalībnieka atlaišanu. Pretējā gadījumā
viņiem jāsamaksāpiemaksasun iemaksas līdz pazi-
ņojuma iesniegšanai. Treškārt darba devējam jā-
paziņo darba_ vietas īpašnieka maiņa. Pretējā gadī-
juma ka agrākais, tā arī jaunais darba vietas/ īpaš-
nieks atbild par iemaksām un piemaksām. Ceturt-
kārt darba devējiem to kases dalībnieku ārstēša-
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nai, kuriem izmaksātā alga nesasniedz vienkārša
st_rādnieka_ vidējo -dienas algu, piemaksas jāizdara
pec pēdējas. Piektkārt darba devējiem jāsamaksā
par ārstēšanu 2%, 1% līdz 2% vietā. Sestkārt pil-
nai sapulcei ir tiesības dot uzgaidāmo laiku līdz 6
mēnešiem specialarstešanas veidiem un zobu plom-
bēšanu. Septītkart slimo kasēm ir dota tiesība uz-
ņemties dažu pensionāru kategoriju ārstēšanu. Bei-
dzot slimo kases var debitēt tos darba devēju kon-
tus, kuri nav iesnieguši laikā algu sarakstus pēc zi-
ņām, kas atrodas kases rīcībā.

Tālāk attiecībā uz kasu dalībniekiem un viņu
ģimenes locekļiem vispirms paredzēts, ka pēc dar-
ba izbeigšanās kasei pievienotās darba vietas ka-
ses dalībnieka lMzdalība slimo kasē var ilgt vēl
līdz 3 mēnešiem. Otrkārt kases dalībniekam un
viņa ģimenes locekļiem pieder līdzdalības tiesības
arī pa to laiku, kamēr kases dalībnieks saņem pa-
balstu no slimo kases vai no apdrošināšanas sabie-
drības nelaimes un aroda slimību gadījumos. Treš-
kārt slimo kasu pienākums ir sniegt visiem: kases
dalībniekiem medicīnisku palīdzību. Ceturtkārt sli-
mo kases pilna sapulcē var noteikt, ka darba ne-
spējīgiem kases dalībniekiem, kuri bijuši vismaz vie-
nu gadu par slimo kases dalībniekiem, izsniedz sli-
mības gadījumā pabalstu līdz 52 nedēļām agrāko 26
nedēļu vieta. Piektkārt apbedīšanas pabalsts notei-
cams 30—50-kārtējā mirušā kases dalībnieka
dienas algas apmērā, agrākās 20—30-kārtējās
dienas algas vietā. Sestkārt mirušiem kases dalīb-
niekiem, kuru alga nesasniedz vienkārša strādnieka
vidējo_ djenus algu, pabalsts apbedīšanai jāaprēķina
pec pedeja. Apbedīšanas gadījumos slimo kases zi-
nāmos gadījumos var izsniegt pabalstu 6 mēnešu
laikā, skaitot no līdzdalības tiesību zaudēšanas die-
nas. Septītkart arī to praktikantu un mācekļu ār-
stēšana, kuri algu nesaņem, jāpārņem slimo kasei.
Beidzot kases dalībniekiem un viņu ģimenes loce-
kļiem atļauts saņemt zāles visās aptiekās, kuras ar
mieru tādas izsniegt saskaņā ar Tautas labklājības
ministrijas noteikumiem. Šos jaunos noteikumus ir
radījusi prakse, un daļa no tiem arī ārzemēs jau il-
gāku laiku atzīti par nepieciešamiem. Tā piemē-
ram slimo kasēm dota iespēja pagarināt pabalsta
izsniegšanas laiku līdz 52 nedēļām, šāds- lēmums
pieņemts lielākā daļā ārzemju kasēs.

Slimo kasu dalībnieku tiesības sašaurinātas se-
kojošos noteikumos. Par zālēm, kuras kases izdod
dalībniekiem, ņemama no pēdējiem 10% apmērā no
zāļu vērtības. Visas šādas piemaksas slimo kases
pilnā sapulcē var ievest arī par vizītēm pie ārsta
vai par ārsta apmeklēšanu mājās. No- piemak-
sām atsvabināti kases dalībnieki zināmos atseviš-
ķi uzskaitītos gaidījumos un bez tam tie dalībnieki,
kuri saņem algu zem vidējās Tautas labklājības mi-
nistrijas noteiktās normas.

Šeit es gribu nosaukt salīdzināšanai dažus skait-
ļus, kurus esmu ņēmis no Krīpēna kandidāta raksta.
Skaitļi attiecas uz Latviju par 1927. gadu, uz Vā-
ciju — paii 1926. gadu un uz Austriju — par 1925.
gadu. Latvijā slimo kases ir izsniegušas zāles
16,7%, Vācijā un Austrijā — 11%, tā tad Latvijā par
pusi vairāk nekā Vācijā un Austrijā. Latvijā iznāk
uz katru kases dalībnieku Ls 14,45, Vācijā —
Ls 10. — un Austrijā 6,46.—. Vispār par zālēm
1927. gadā Latvijā izdoti 2.150.000 latu. Jautājums
par piemaksām par zālēm jau ilgāku laiku pārrunāts
gan slimo kasēs, gan slimo kasu starpbirojā un sa-
vienībā, gan citur. 1927. gadā valdība bija piešķī-
rusi satversmes 81. panta kārtībā izdotā likumā
slimo kasēm tiesību ievest piemaksas par zālēm.

Lai vispār ar zāļu lietošanu apietos taupīgāk,
arī dažās citās valstīs ir ievestas piemaksas par

zālēm. .Es nerunāšu par visām valstīm, bet par ār-
zemju kasēm minēšu divus piemērus. Norvēģijā
pavisam neizsniedz zāles uz ,slimo kasu rēķina. Vis-
jaunākā sociālās likumdošanas laukā un proti —
Francijā paredzētas 20% piemaksas par visiem ār-
stēšanas veidiem.

Noteikumi par vecuma un invaliditātes fonda
nodibināšanu, atskaitot šim fondam pusi no valsts
piemaksām, bez šaubām, zināmā mērā sašaurinās
slimo kasu līdzekļus viņu; līdzšinējo uzdevumu
veikšanā. Iztrūkums būtu — aprēķinot pēc pagā-
jušā,gada datiem — apmēram Ls 1.750.000. Pa lie-
lāka^ daļai šis iztrūkums segts ar šai likumā pare-
dzētām piemaksām par zālēm un dažiem citiem no-
teikumiem. Iztrūkuma, atlikums slimo kasēm būs
jāsedz ar izdevumu ierobežošanu.

Salīdzināšanai es nosaukšu dažus skaitļus par
valsts piemaksām ārzemēs. No 16 valstīm, par ku-
rām man zināmi dati, regulāras piemaksas ir 4
valstīs, ierēķinot Latviju, pie tam viena valsts mak-
sa 1/3, viena — 7s, viena — 7e un Latvija — saska-
ņa ar šojikumu! — 7t- Bez tam dažās valstīs ek-
sistē zināmas valsts piemaksas vēl citādā veidā.
7 vaiistīs nav nekādu piemaksu.

Kas attiecas uz invaliditātes un vecuma,nodro-
šināšanas fondu, tad par to varēs runāt tikai pēc
attiecīga likumprojekta .izstrādāšanas. Pievedīšu
šeit tikai dažus datus. Pēc jauminētā Krīpēna kun-
ga raksta iemaksas invaliditātei un vecuma nodro-
šināšanaiČekoslovaķijā noteiktas 3% apmērā no al-
gas. Jaunais Francijas likums paredz slimību, inva-
liditātes un vecuma nodrošināšanai kopā 10%. Pie-
ņemams, ka vecuma nodrošināšanai domāti 3%. Vā-
cijā pec «Soziale Versicherung nach dem neuesten
Stand _der Gesetzgebung» paredzētas iemaksas in-
validitātei un vecuma nodrošināšanai 5% apmērā.
Minētās valstīs iemaksas šai nodrošināšanai dod
darba ņēmēji un darba devēji uz pusēm. Dažas
valstis saista slimo apdrošināšanu ar apdrošināšanu
pretinvaliditāti (Anglija) un Francija —? pret inva-
liditāti un vecumu a,r savu jauno likumu,kā arī Če-
koslovaķijā.

Trešā grupā ir pārmaiņas kases pārvaldes or-
gānos. Tas attiecas uz visiem 3 pārvaldes orgā-
niem, proti — kases pilnu sapulci, kases valdi un
revīzijas kommisiju. Par kases pilnu sapulci, revī-
zijas komimisiju un valdi ir 3 varianti.

Pilnas sapulces I variants: pilnas sapulces sa-
stāvs paliek līdzšinējais, t. i., tanī piedalās vienī-
gi kasu dalībnieku pilnvarnieki. Otrais variants:pil-
na sapulce sastāv no 40 kases dalībnieku pilnvarnie-
kiem un 20 kasei pievienoto darba vietu īpašnieku
pilnvarniekiem-. Trešais variants: pilna sapulce
sastāv no 70—130 pilnvarniekiem, atkarībā no ka-
ses dalībnieku skaita, pie kam dalībnieku pilnvar-
nieki vienmēr ir pārsvara par 10 personām.

Attiecībā uz revīzijas kommisiju 1 variants: ka-
ses dalībnieku pilnvarnieku sapulce izvēl no sava
vidus revīzijas kommisiju, sastāvošu no 4 locekļiem.
Piekto locekli deleģē kasei pievienoto darba vietu
īpašnieki. Otrs variants: revīzijas kommisijā sastāv
no 5 vai 7 locekļiem; 3 resp. 4 locekļus ievēl kasu
dalībnieku pilnvarnieki no sava vidus un 2— 3 lo-
cekļus ievel darba devēju pilnvarnieki no sava vi-
dus

^
Atsevišķas darba_ vietās revīzijas kommisijā

sastāv no 3 darba ņemeju un 2 darba devēju ievē-
lētiem locekļiem. Trešais variants: revīzijas kom-
misijā sastāv no 5 vai 7 locekļiem. Kases dalīb-
nieki — pjlnvarniieki ievel 3 resp. 4 locekļus, bet
darba d_eveju pilnvarnieki ievēl 2 resp. 3 locekļus.
Priekšsēdētaju ievel klātesošie revīzijas kommisi-
jas locekļi no sava vidus ar/balsu vairākumu. Ja
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neviens no uzstādītiem kandidātiem nedabū % balsu
vairākumu, tad revīzijas kommiisijas priekšsēdētaju
ieceļ tautas labklājības ministris no revīzijas kom-
misijas locekļiem. Atsevišķās darba vietas revīzi-
jas kommisijas sastāvs tāds pats kā II variantā.

Attiecībā uz valdi I variants: slimo kases valdes
locekļu skaits un viņu pilnvaru ilgums noteicams
kases statūtos. Otrais variants: valde sastāv no 9
locekļiem; kases dalībnieku pilnvarnieki ievēl 6. val-
des locekļus, bet darba devēju pilnvarnieki ievēl '
3 locekļus. Trešais variants: valde sastāv no 7—13
locekļiem, atkarībā no kases dalībnieku skaita,jpie
kam kases dalībnieku pilnvarniekiem aizvien jābūt
valdē. Valdes priekšsēdētāju ievēl tādā pat kārtī-
bā, kā revīzijas kommisijas priekšsēdētāju, vienai
personai pārsvarā. Vispār attiecībā uz vaSdes lo-
cekļu un priekšsēdētāju vēlēšanām likums paredz
tādu pat kārtību, kāda ir revīzijas kommisijais vēlē-
šanās.

Salīdzināšanai minēšudažus datus no ārzemēm.
Valsts rokās kases pārvalde ir vienīgi Bulgārijā.

Man ir dati līdz 1927./28. gadam. Kases pārvalde
atrodas -apdrošināto rokās, neieskaitot brīvprātīgas
kases, Igaunijā un Krievijā. 2 /3 no pārvaldessastā-
va pieder apdrošinātiem un 7s darba devējiem: Vā-
cijā, Austrijā, Grieķijā, Elzasā-Lotringā, Luk-
semburgā, Norvēģijā un Polijā. Pārvalde pa pusei
rpdrošinātoun darba devēju rokās ir Ungārijā, Ja-
pānā un Dienvidslāvijā. Apdrošināšanas iestāžu
pārvalde atrodas valsts, darba devēju un apdroši-
nāto rokās: Čilē — apdrošinātiem/. darba devē-
jiem 1Iun valstij x/g. Francijā jūrnieku apdrošinā-
šanā apdrošinātiem 1U,. darba devējiem U, valstij
%, Rumānijā jūrnieku apdrošināšanā apdrošinātiem
7i3, darba devējiemI,un valstij 9/ 13. Es uzskaitīju
tikai to valstu slimo kasu pārvaldes, par kurām
man ir ziņas. Kāds citās valstīs ir slimo kasu pār-
valdes sastāvs, man nav zināms. Tā tad mēs re-
dzam ļoti dažādu pārvaldes sastāvu.

Kas attiecas uz kasu apvienošanu un jaunuka-
su dibināšanu, tad līdz šim pastāvošo. 42 slimo ka-
su vietā, saskaņā ar jauniem noteikumiem, paliek
24 kopējas slimo kases, Rīgas pašvaldības darbinie-
ku kase un Līgatnes atsevišķa kase. Likumā no-
teikts, kādas kases apvienotas, sīki noteikti apdro-
šināšanas noteikumi un pāriešana no vienas kases
uz otru. Pasaules kara sākumā tagadējā Latvijas
territorija bija 122 kases, proti: Vidzemē 69 kases
ar 82.000 dalībnieku, Kurzemē — 45 kases ar
18.500 dalībnļeku un Latgalē — 8 kases ar 4500 da-
lībnieku, kopā 122kases ar 105.000 dalībnieku; caur-
mērā uz katru kasi bija 860 dalībnieku. Tagad La-
tvijā darbojas 42 kases. 1928. gadā dalībnieku bija
161.000, tā tad caurmērā uz katru kasi bija 3830
dalībnieku.

Ārzemēs attiecībā uz kopējām kasēm redzama
tā pati tendence kā pie mums — pirms kara bija
daudz vairāk kasu nekā_ tagad, Par kasu skaitu un
kasu dalībnieku caurmēra skaitu es minēšu dažus
datus apaļos skaitļos. Vācijā ir 7763 kases, uz katru
kasi caurmērā 2600 dalībnieku. Austrijā ir 199ka-

ses, ,uz katru kasi caurmērā 6400 dalībnieku; Igau-
nijā — 31 kase, uz katru kasi caurmērā 1100 dalīb-
nieku; Elzasā-Lotringā — 246 kases, ūz katru kasi
caurmērā 1800 dalībnieku; Anglijā — 1161 kase, uz
katru kasi caurmērā 9900 dalībnieku; Luksembur-
gā — 50kases, uz katru kasi caurmērā 900 dalībnie-
ku; Dienvidslāvijā — 24 kases, uz katru kasi caur-
mēra 19.000 dalībnieku; Cekoslovaķijā — 235 ka-
ses, uz katru kasi caurmērā 3300 dalībnieku.

No šiem datiem redzams,, fca kasu skaita un
caurmēra dalībnieku skaita ziņā ir loti liela dažā-
dība.

Ja apskatām sīkāk, kāds apdrošināto skaits, ab-
solūti ņemot, krīt uz katru kasi, tad redzam, ka ši-
nī ziņā ir liela dažādība un starpības. Piemēram
Polijā dalībnieku skaits no 1 — 1000 ir 13 kasēs,
no 1001 — 3000 -- 43 kasēs, no 3001 — 5000 —
25 kasēs, no i5001 — 10.000 — 65 kasēs, no
10.001 — 25.000 — 21 kasē, no 25.001 — 50.000 —
4 kasēs, no 50.001 — 100.000 — 2 kasēs un no
100.001 un vairāk — 2 kasēs.

Beidzot gribu aizrādīt, ka no visiem šiem da-
tiem ir redzams, ka vispār vēl neeksistē ne zinātnē,
ne arī praksē atzīts viens vispārējs slimo kasu tips.
No šiem datiem varam spriest, ka katrā valstī, sa-
skaņa ar viņas īpatnību, ir savs slimo kasu tips un
katrā valstī ir ari dažādi^slimo kasu tipi, saskaņā
ar arodu, tautību un vietējiem apstākļiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vēla laika
deļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Lūdzu vēl mazliet uzmanības!

Sakara ar priekšā stāvošo budžeta apspriešanu,
prezidijsliek priekša, sākot ar nākošo nedēļu, notu-
rēt 6 plenarsēdesjnedēļā: otrdienās, trešdienās un
piektdienās pa 2 sēdēm dienā — pīkst. 10 no rīta un
pīkst. 5 pec pusdienas. _ Otrdienu pēcpusdienas sē-
des butu veltītas kārtējās likumdošanas darbam —
likumprojektu,_ jautājumu un pieprasījumu apsprie-
šanai, un pārejās 5 sēdes — budžeta apspriešanai
1930./31. saimniecības gadam. Pirmā valsts bu-
džeta apspriešanas sēde būtu nākošo trešdien pīkst.

1 10 no rīta. Iebildumu nav pret šo prezidija priekš-
likumu? Prezidija priekšlikums pieņemts.

Iesniegts priekšlikums, ko parakstījuši deputāti
A. Pastors, L. Ausejls u. c:

«Otrdien, 25. martā, Saeimas plenārsēdi nenoturēt.»-
Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu.

(Saucieni no vietām,: «Ir iebildumi!») — Lieku šo
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu deputātus pie-
sēsties. Priekšlikums skan:

«Otrdien, 25. martā. Saeimas plenārsēdi nenoturēt.»
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šopriekšlikumu.

Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums pieņemts.
Zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts,

K. Pauļuks liek priekšā centrālā zemes ierīcības ko-
miteja deputāta J..Baloža vietā ievēlēt deputātu A.
Alberingu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Saskaņā ar Saeimas lēmumu nākošā Saeimas
sēde būs trešdien, 26. martā, pīkst. 10 no rīta. Die-
nas kartībā valsts budžets.

Sēde slēgta.

?
(Slēgta pīkst. 9 vakara.)
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Saturs.

1. Likums par izlīgšanas līgumu starp Latviju un Amerikas
^savienotām valstīm (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Eliass, referents ' 629

2. Likums par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Amerikas
savienotām valstīm (redakcijas kommisijas ziņojums):

K. Eliass, referents 630
3. Likums par Krāslavas-Dagdas-Ludzas šosejas būvi (re-

dakcijas kommisijas ziņojums):
K. Eliass, referents 630

4. Pārgrozījums akcīzes nodokļu nolikumā (redakcijas kom-
misijas ziņojums):

K. Eliass, referents 630
5. Likums par muitas likumos noteiktās pierobežas joslas

platības grozīšanu (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Eliass, referents 630

6. Valsts budžets 19-50./31. saimniecības gadam:
J. Annuss, referents 630
A. Petrevics, finanču ministris 637
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 646

7. Pārmaiņa kommisijas sastāvā 656
8. Nākošā sēde 656

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; valsts budžets 1930J31. saim-
niecības gadam. — Iebildumi pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pie 1. dienas kārtības punkta prezidijam nav
nekā ko ziņot.

2. dienas kārtības punkts — redakcijas

I

k o m m i s i j a s ziņojumi. Lūdzu redakcijas
kommisijas referentu ziņot par pārlabojumiem.
Vārds referentam Eliasam.

Referents K. Eliass: Izlīgšanas līgumā starp
Latviju un Amerikas savienotām valstīm redakci-
jas kommisijā uzskata par nepieciešamiem šādus
pārlabojumus.

Ievada tekstā pirmā nodalījumā vārda «vispā-
rīgo» vietā likt «vispārējo»; pēdējā nodalījumā
vārda «sekošiem» vietā likt «sekojošiem». 1. pan-
ta pēdējā teikumā vārda «snieguse» vietā likt «snie-
gusi». 2. panta pirmā nodalījumā vārda «sekosi»
vietā likt vārdus «tādā kārtā»; otrā nodalījumā vār-
da «šī» vietā likt «šā». 3. panta pirmā nodalījuma
otrā rindiņā vārda «tās» vietā likt «viņas»; vārda
«pate» vietā likt «pati»; trešā nodalījumā otrā rin-
diņā vārda «paziņojuse» vietā likt «paziņojusi». 4.
panta pirmā nodalījuma otrā rindiņā «to» vietā likt
«viņu».

Tie būtu visi pārlabojumi izlīgšanas līgumā
starp Latviju un Amerikas savienotām valstīm.

Likumā par izlīgšanas līgumu starp Latviju un
Amerikas savienotām valstīm redakcijas kommisijā
nekā nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem pār-
labojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņem-
ti. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents K. Eliass: Šķīrējtiesas līgumā starp
Latviju un Amerikas savienotām valstīm redakci-
jas kommisijā liek priekšā pieņemt, sekojošos pār-
labojumus.

Ievada teksta pirmā nodalījuma beigās strīpot
kommātu; trešā nodalījuma beigās pēc vārda «un»
likt kommātu; ceturtā nodalījuma vārda «izslēguse»
vietā likt «izslēgusi»; pēdējā nodalījumā vārda «se-
košiem» vietā likt «sekojošiem». 1. pantā kommi-
sijā liek priekšā vārda «cēluse» vietā likt «cēlusi»;
teicienu «ko nav bijis iespējams nokārtot» pārre-
diģēt tā: «ko nokārtot nav bijis iespējams»; teicie-
na «pateicoties viņu raksturam» vietā likt «sava
rakstura dēļ»; panta pēdējā nodalījumā pēc vār-
diem «konstitucionāliem likumiem» likt kommātu.
2. pantā «šī» vietā likt «šā»; panta b punktā vārdā
«aizskar» strīpot burtu «s»; tāpat strīpot burtu «s»
šinī vārdā c. punktā. 3. panta pirmā nodalījumā
vārda «to» vietā likt «viņu», \

Tie būtu visi pārlabojumi šķīrējtiesas līgumā
starp Latviju un Amerikas savienotām valstīm.

Likumā par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju
un Amerikas savienotām valstīm redakcijas kommi-
sijā nekā nav labojusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Ziņojums pieņemts. — Nākošais ziņojums.

Referents K. Eliass: Likumā par Krāslavas -
Dagdas — Ludzas šosejas būvi redakcijas kommisi-
jai nekādu labojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebil-
dumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Ie-
bildumu nav. Šis ziņojums pieņemts. —? Nākošais
ziņojums.

Referents K. Eliass: Tāpat redakcijas kommisi-
jai nav nekādu labojumu pārgrozījumos akcīzes no-
dokļa nolikumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildu-
mu nav. Tas pieņemts. — Nākošais ziņojums.

Referents K. Eliass: Redakcijas kommisijai
nav nekādu labojumu arī likumā par 'muitas likumos
noteiktās robežas joslas platības grozīšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildu-
mi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Ziņojums pieņemts. — Šis dienas kār-
tības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
valsts budžetu 1930./31. saimniecības
gadam. Referents J. Annuss. Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Augstais nams! Budžets
ir viens no svarīgākiem likumiem, kas mums Saeimā
jāapspriež. Tam ar vislielāko interesi seko visa
sabiedrība — un ne tikai mūsu valsts sabiedrība,
bet arī visas tās valstis, kuras interesē mūsu saim-
nieciskā un politiskā dzīve. Budžets skar vissīkā-
kos un_ visdažādākos valsts saimniecības jautāju-
mus, tāpēc tam jāpieiet ar vislielāko uzmanību, ar
vislielāko rūpību un vislielāko iedziļināšanos.

Jāsaka, ka budžeta kommisijā šinī gadā tā arī
pie tas lietas sava vairākumā piegāja: nebija lieku
debatu, tāpēc arī sēžu skaits šinī gadā ir bijis ma-
zāks. Pavisam budžeta kommisijā ir noturējusi 66
sēdes. Pagājušā gada budžetu apspriežot, budže-
ta kommisijā bija noturējusi 82 sēdes, bet pirmos
gados, piemēram 1923J24. gada budžetu apspriežot,
bija notikušas 195 sēdes. Sēžu skaits ir lielā mērā
samazinājies, bet tas tomēr nenozīmē, ka budžeta
kommisijā nebūtu apsvērusi budžeta nopietnību un
nebūtu piegājusi visiem budžeta jautājumiem ar
vislielāko nopietnību.
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Nākošā gada budžets prasīja lielu nopietnību,
starp citu tāpēc, ka tas nāk pēc plūdu gadiem, kuros
mūsu lauksaimniecība lielā mērā cieta; tas atsaucas
arī uz mūsu vēl nenobriedušo rūpniecību un mūsu
kreditu. Budžeta kommisijā pieturējās pie viedo-
kļa — ievērot vislielāko taupību, bet tomēr, pie
savas vislabākās vēlēšanās, viņa izdevumus neva-
rēja samazināt, nevarēja tāpēc, ka lielākā daļa
budžeta izdevumu ir bruņoti. Man gribētos ticēt,

I

ka arī Aaugstais nams pieies pie budžeta apsprieša-
nas tikpat nopietni, ka viņš vadīsies no saimnieci-
skā stāvokļa un netaisīs opozīciju opozicijas dēļ.
Kopējā darbā jāatrod arī kopēja valoda. Šī'valoda
nedrīkstētu būt naida un savstarpējas nesaprašanās
valoda.

Vispārīgās debatēs budžeta kommisijā apstājās
pie valsts saimnieciskā stāvokļa. Par šo jautāju-
mu varētu daudz runāt, bet es tik īsā savilkumā do-

tšu
pārskatu par to, ko finanču ministris deva bu-

džeta kommisijai gan savos mutiskos, gan raksti-
skos paskaidrojumos.

Vispirms bija runa par lauksaimniecības stā-
vokli. Tagadējais saimniecības gads, kurā ietilpst

K

pagājušais gads, pateicoties augstvērtīgai sēklai un
arī labiem klimatiskiem apstākļiem, ir devis samē-
rā augstas ražas. Es varētu nosaukt ražas skaitļus,
hektārus un kvintalus, bet negribu apgrūtināt Aug-
stā nama uzmanību. Pagājušā gadā bija augstāka
kopraža nekā agrākos gados. Tā piemēram 1929.
gadā kartupeļu raža bija 11.256.700 kvintalu pret
3.140.000 kvintalu 1928. gadā. Tā tad ražas pieau-

?
gurns ir ļoti liels un pārsniedz arī pirmskara ražu,
kas sastāda apmēram tikai pusi no pagājušā gada
ražas — 6.685.000 kvintalu. Tāpat ir pieaugusi linu
šķiedras raža — 222.600 pret 146.400 kvintalu 1928.
gada. Linsēklu raža pagājušā gadā ir bijusi 241.600
kvintalu pret 104.300 kvintalu 1928. gadā; tā tad
arī šī raža ir dubultojusies. Tas pats sakāms par
zirņiem; arī zirņu raža ir dubultojusies. Lielā mē-
rā ir pieaugusi auzu un miežu raža; tā sastāda
2.135.800 kvintalu pret 713.000 kvintaliem 1928., t. i.
plūdu gadā.

Līdz ar lielāku ražu, protama lieta, ir pavairo-
jušies lauksaimniecības ienākumi par labību. 1929.
gadā, izejot no cenām, kādas uzrāda statistiskais
biļetens, šī raža bija novērtēta par 327.240.000 latu
pret 245.833.000 latu 1928. gadā. Kopsumma būtu
daudz lielāka,, ja cenas nebūtu kritušās; profesora
kungs man te nupat pareizi aizrāda, ka ražas kop-
vērtība ir vēl mazāka, ja rēķinām tagadējās cenas.

Attiecībā uz lopkopību kommisijā konstatēja,
ka tā nemitīgi, pakāpeniski attīstās, un līdz ar to

?
ir pacēlies arī lopkopības ražojumu eksports. Zirgu
skaits pārsniedz pirmskara skaitu. Tas pats sakāms
arī par liellopiem. Samazinājies ir cūku skaits. Cū-
ku skaita samazināšanās, seVišķi pagājušā gadā,
izskaidrojama ar to, ka bekona cenas ir zemas un
ari svārstīgas. Arī sviesta eksports pagājušā gadā
ir turpinājis pieaugt pret agrākiem gadiem, kaut
ari sviesta cenas ir kritušās un ir diezgan nesta-
bilas.

Par eksportu pagājušā gadā vispār jāsaka, ka
eksporta pieaugums ir bijis ļoti niecīgs. Tas izskai-

I

drojarns ar linu_ šķiedras eksporta samazināšanos
sakarā ar slīdošām cenām, kas linu tirgū no 100£
par tonnu nokrita 1929. gada beigās uz 66£ un tagad
ir nokritušas vēl vairāk. Tam par iemeslu tas, ka
Krievija ir izsviedusi tirgū lielu vairumu linu par
zemām cenām, un to tā ir darījusi, lai iegūtu valūtu.

Par koku eksportu jāsaka, ka koku eksports ir
bijis apmierinošs, cenas ir bijušas samērā augstas

un nav bijušas padotas lielākām svārstībām. Finie-
ru eksporta pieaugums, izstrādāto koku rūpniecī-
bas ražojumu pieaugums pagājušā saimniecības ga-
dā ir palielinājies. Es varētu to illūstrēt ar skai-
tļiem, bet jūs paši, ja vēlaties, varat to izdarīt, tā-
pēc es neuzkavēšu jūsu laiku ar šo skaitļu nosau-
kšanu. Jāaizrāda, ka finieru eksports pieaugs vēl
vairāk, jo ir nākušas klāt jaunas fabrikas.

Izvedumi uz Padomju Krieviju pagājušā gadā
irlielā mērā pieauguši. Uz turieni izvesti galvenā
kārtā trikotāžas, audumi, vilnas audumi, velosi-
pēdi, lauksaimniecības mašīnas un dažādi citi fa-
brikāti. Bet arī imports no Krievijas ir pieaudzis.
Vispārīgi pagājušā kalendāra gadā un šinī saimnie-
cības gadā imports ir lielā mērā pieaudzis, kas iz-
skaidrojams ar to, ka ir vajadzējis ievest lielus dau-
dzumus sēklas labības, tāpat arī uztura labības un
fabrikātu.

Mūsu bilance tekošā saimniecības gadā ir ļoti
pasīva; tās pasivitāte tuvojas jau 1925. gada pa-
sivitātei, pārsniedzot 100.000.000 latu, kas ir ļoti
liela summa. Kas attiecas uz transitu, tad jākon-
statē, ka pagājušā gadā tas nav daudz labojies, bet
gan ir stāvējis gandrīz uz vietas, kas pats par sevi
uzskatāms jau par atpakaļiešanu.

Mūsu saimniecisko dzīvi vēl raksturo prote-
stēto vekseļu skaits. Tas gan ir samazinājies, bet
galvenā kārtā tāpēc, ka īstermiņa saistības ir pār-
vērstas ilgtermiņa saistībās. Tā tad ar to nebūt
nav raksļturots tas, ka mūsu saimnieciskā dzīve
būtu uzlabojusies un nostabilizējusies.

Tālāk par nodokļiem jāsaka, ka, pēc valsts un
pašvaldības departamenta aplēsuma, nodokļu iz-
trūkums, kas būtu jāsedz pabalstu veidā, ir ap
8.000.000 latu. Valsts nenomaksāto nodokļu parāds
1929. gada sākumā sniedzās pāri par 10.000.000 la-
tu, no kuriem uz lauksaimniecību vien pēc pašval-
dības departamenta aplēsuma krīt 5Vž miljoni latu.

Par kredītiestādēm jāsaka, ka sevišķi stiprā
mērā ir pieaudzis kreditkooperātīvu skaits, lai gan
pamatkapitāli ir pieauguši ļoti lēnām un pavairoju-
šies maz. Tā no 54,8 miljoniem latu 1928. gada sā-
kuma pamatkapitāli 1929. gada beigās ir pieauguši
līdz 55,9 miljoniem latu. Noguldījumu sum-
mas_ kredītiestādēs ir palielinājušās, bet gal-
vena kārtā uz tekošā rēķina. Tas neliecina par lie-
lu kapitālu uzkrāšanos, jo uz tekoša rēķina ļoti bie-
ži nogulda summas, kuras saņem- aizņēmumu veidā
no speciāliem tekošiem rēķiniem, vai pret relom-
bardu vai lombardu.

Lielā mērā ir palielinājušies arī Hipotēku un
Valsts zemes banku aizdevumi. Par Latvijas ban-
ku jāsaka, ka viņa ir strādājusi apmierinoši un nor-
māli. Emisijas tiesības Latvijas banka nav izlieto-
jusi plašā apmērā, un mūsu lats ir nodrošināts ar
ārzemes valūtu un dārgmetāliem pāri par 150%,
nemaz neieskaitot īstermiņa vekseļus.

Tas attiecas uz valsts vispārējo stāvokli.
Tālāk budžeta kommisijā vispārīgās de-

bates diezgan sīki iztirzāja nodokļu jautājumu. No-
tika stingra un asa nodokļu sistēmas kritizēšana.
Aizrādīja, ka mūsu nodokļu sistēma ir nepilnīga,
ka pastāvošās valdības finanču politika ir neparei-
za. Aizrādīja, ka galvenam kārtām nodokļi gul-
stas uz nemantīgam šķirām, ka lielāko vairumu sa-
stāda netiešie nodokļi, ka tiešo nodokļu ir maz un
ka tie butu palielināmi. Bet budžeta kommisijas
vairākums tomēr atzina,_ ka tiešos nodokļus mūsu
maz attīstīta saimnieciskā dzīve nekādā ziņā nevar
uzskatīt par maziem, ka tie ir pat pārmērīgi lieli.
Bez tam aina, izteikta procentos par summām, ko
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musu budžets uzrada, nav pilnīga, tāpēc ka valsts
budžetā nak tikai treša daļa no tiešiem nodokļiem,
bet lauvas daļu — vairāk kā divas trešdaļas — sa-
ņem

^
pašvaldības. Nosauktie skaitļi un procenti var

atstāt arēju efektu, bet,' iedziļinoties būtībā, tie
nerada, ka musu nodokļi būtu mazi. Bez tam jā-
saka, ka tiešos nodokļus maksā ražojošās šķiras,
ka parasti mes saucam — turīgā šķira. Un ja šī šķi-
ra ir jau pārak aplikta un dod tomēr tik mazas sum-
mas, tad tas pierada, ka musu valsts nav bagāta,.ka
turīgo iedzīvotāju viņā ir maz. Ja pieaugs turība
tad līdz ar to pieaugs arī tiešie nodokļi un uzlabo-
sies attiecība starp tiešiem un netiešiem nodokļiem.
Budžets rada un_ atspoguļo mūsu dzīvi, atspoguļo
musu valsts samēra lielo trūcību.

Par valsts polītiku un budžetu jāsaka, ka te
nav nekas izgudrots. Visiem mūsu nodokļiem,, vi-
sai musu saimnieciskai dzīvei ir bijuši savi priekš-
noteikumi, sava vēsture, un tas viss mums jāievē-
ro. Lauz šos priekšnoteikumus un vēsturi uzreiz
nevar. Budžeta kommisijā tāpēc arī ievēroja, ka
viņas galvenais uzdevums ir ne tik daudz lauzt
tagadējo finanču polītiku, kā pārskatīt tagadējo
stāvokli. Viņa atzina savā tālākā darbā, ka nav
iespējams samazināt visus izdevumus tā, kā tas
būtu vēlams. Budžeta kommisijā aizrāda, ka vi-
ņas uzdevums ir izpētīt valsts saimnieciskās iespē-
jamības un ka .financiālā politika jādibina uz tau-
pību un kapitāla uzkrāšanās iespējamību.

Vēl kommisijā apskatīja citus jautājumus, bet
pie tiem es tuvāk neapstāšos.

Pārejot tieši pie tā budžeta projekta, ko valdī-
ba iesniedza budžeta kommisijai ar 178.230.623 la-
tu kopsummu, man jāziņo, ka budžeta kommisijā to
pieņēma ar nelieliem grozījumiem, un pro-

Ati ar 178.299.176 latu kopsummu ienā-
kumos un izdevumos pret Ls 164.955.851
tekoša_ gada. Bet tā kā tekošā gadā bija
vajadzīgs _ arī papildu budžets, 'tad jāaizrāda,
ka tekošā gadā šī kopsumma sasniedza jau
Ls 186.491.720.—. Tā tad galīgā 1930./31. budžeta
gada summa, salīdzinot ar tekošo gadu,: ir sama-
zinājusies. Ja tekošā gada budžetu apzīmējam ar
100%, tad 1930./31. saimniecības gada budžets ap-
zīmējams ar 95,61%. {V.Bastjānis no vietas: «Viens
ir ar papildu budžetu, otrs nē!») Es aizrādīju, ka
mums tomēr jāievēro faktiskais tekošā gada bu-
džets, un ka, salīdzinot ar to, nākošā gada bu-
džets, kurā jūtamas plūdu atskaņas, ir samazinā-
jies. Ja ņemam 1928J1929. gada budžetu, kad arī
bija plūdu un neražas posta novēršanas gada bu-
džets, tad tas ir bijis vēl lielāks, salīdzinot ar teko-
šā gada budžetu, un sastāda 111,38%. 1927./28.
gada. budžetā, kas bija normāls, salīdzinot ar teko-
šo gadu, dabūjam tikai 87,72%.

Ja apskatām agrākos budžetus, tad jākonstatē,
ka tekošā gada budžets ir lielā mērā pieaudzis. Šī
gada budžets iesniegts ar tādu domu, ka papildu
budžeta nebūs. Protams, tas būs iespējams tikai
tad, ja nebūs nekādu dabas katastrofu. Budžeta
pieaugums, salīdzinot ar agrākiem gadiem, galve-
nā kārtā izskaidrojams ar tiem likumiem, kurus
esam pieņēmuši par algu paaugstināšanu. Tekošā
gada budžetā pieņemtie algu paaugstinājumi prasīja
ap 9.000.000 latu. Bez tam vēl ir dažas papildu sum-
mas, kas bija nepieciešamas plūdu seku novēršanai
un saimnieciskās dzīves stabilizēšanai.

Par izdevumiem jāsaka, ka izdevumi galvenā
kārtā ir pavairojušies uz algu un arī uz dažādu pa-
balstu rēķina. Patēriņa budžets, kas lielā mērā

bruņots, ir pieaudzis. Mazāk ir pieaugusi tā bu-
džeta daļa, ko varētu nosaukt par ražojošo.

Mūsu budžetos, kā paredzēts budžeta likumā,
arvienu figurē kārtējie un ārkārtējie ieņēmumi un
izdevumi. Ja piegriežamies šiem skaitļiem, tad re-
dzam, ka ārkārtējie ieņēmumi ir ļoti mazi. Budže-
ta ieņēmumi balstās galvenā kārtā uz kārtējiem
ieņēmumiem. Nākošā gadā samērs starp kārtējiem
un ārkārtējiem ieņēmumiem ir šāds. Kārtējie ie-
ņēmumi dod 98,18% un ārkārtējie — 1,82%; tā tad
ārkārtējo ieņēmumu ir ļoti maz. Tekošā gadā kār-
tējie ieņēmumi dod 95,297o un ārkārtējie — 4.71%.
Tā tad tekošā gadā ārkārtējo ieņēmumu ir vairāk,
bet tas izskaidrojams ar to, ka te ir klāt atlikumi
no aizņēmuma. 1928./29. saimniecības gadā kārtē-
jo_ ienākumu bija 97,59% un ārkārtējo — 2,49%.
Tā tad ārkārtējo ieņēmumu mums arvien ir bijis
ļoti maz. Visus izdevumus mēs sedzam ar kārtē-
jiem ieņēmumiem, ko dod galvenā kārtā tiešie un
netiešie nodokļi.

Ja apskatām valsts izdevumus, tad tur starp
kārtējiem un ārkārtējiem izdevumiem redzam pa-
visam citādu samēru. Taisnība, ka tagadējā val-
dība un finanču ministris, izpildot savus solījumus,
ir panākuši to, ka nākošā 1930/31. budžeta gadā
ārkārtējo izdevumu būs 28,76% un kārtējo izdevu-
mu tekošām vajadzībām — 71,24%, pret 30,15%j
ārkārtējo izdevumu tekošā budžeta gadā un 69,85%
kārtējo izdevumu. 1928./29. .saimniecības gadā ār-
kārtējo izdevumu bija 34,25%, bet kārtējo 65,75%.
Vispār jāsaka, ka agrākos gados ārkārtējo izde-
vumu budžets bija caurmērā 35%. Nākošā gada
budžetā, kas iesniegts Augstajam namam, šī attie-
cība slīd uz leju.

Ja arī būtu vēlēšanās izdot vairāk, tas nebūtu
iespējams, jo.tad budžetu nevarētu sabalansēt. Par
budžeta ienākumiem jāaizrāda, ka valdība un bu-
džeta kommisijā nav centušās uzrādīt budžetā sa-
mazinātus ienākumus, bet ir ņēmušas tos tādus,
kādus cer saņemt, protams, izvairoties uzrādīt
lielākus ienākumus, kas var novest pie dēficita un
budžeta sabrukuma. .

Aplūkojot dažādos nodalījumus mūsu valsts budže-
tā, redzam sekojošo klasifikāciju. Pirmā nodalī-
jumā, kurā varētu ierindot visus nodokļus, piemē-
ram ienākuma nodokli, nekustamu īpašumu nodo-
kli, peļņas nodokli, muitas, akcīzes, apdrošinā-
šanas u. t. t. nodokļus, dabūjam kopsummā
100.642.500 latu, pret tekošā gada budžetu kopā ar
papildu budžetu, jo mums svarīgs ir tas, kas fak-
tiski tekošā gadā uzņemts; tur dabūjam samazinā-
jumu par 2.241.674 latiem. Otrā nodalījumā jāie-
skaita visas nodevas un citas atlīdzības, kam arī ir
nodevu raksturs; tur dabūjam kopsummā 11.036.905
latus vai 6,19% no visa budžeta, kas pārsniedz te-
košā gada budžetu par 739.634 latiem. Trešā no-
grupējumā ņemsim valsts monopolus: degvīna mo-
nopolu, linu monopolu — kaut gan te uzrādīta ļoti
maza summa — un pasitu-tēlegrafu. Tie dod nāko-
šā gada budžetā 32.200.243 latus pret 37.248.256 la-
tiem tekoša gada budžetā, i tā tad par 5 miljoniem
mazāk; bet te jāievēro tas, ka no metalnaudas rē-
gālijas, kas tekošā gadā dod 5 miljonus, šogad
mums ieņēmumu nav.

Ja saskaitām šos 3 nodalījumus kopā, ieskai-
tām arī spirta monopola peļņu — zināms, tas jau-
tājums ir strīdīgs, bet to var uzskatīt par netiešu
nodokli no alkohola patērētājiem,, kas dotu
29.500.000 latu, — tāpat pieskaitām pasta un tele-
grāfa ienākumus, kurus varētu uzskatīt par nodevu
par ērtībām, kādas mums sniedz pasta un telegrāfa
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resors, tad ar nodokļu un nodevu raksturu budžeta
uzņemtā kopsumma dod — 143.879.648 latus, vai
80,7% no visa nākošā gada budžeta. Protams, ka
uz spirta un degvīna monopolu, tāpat pasta un te-
legrāfa ienākumiem var skatīties arī citādi. To-
mēr arī atņemot šīs nodevas, mēs dabūsim pāri
par 111,5miljoni latu vai 63%.

Samērā maz ienākumu dod valsts zemes; vai-
rāk jau valsts meži, kaut gan arī tie šogad dos par
239.735 latiem mazāk; jo budžeta kommisijā un tā-
pat arī valdība ir atzinušas, ka līdz šim mežus mēs
esam ekspluatējuši pastiprinātā kārtā un, eksplu-
atējot viņus tāpat arī turpmāk, mēs drīz varētu pa-
likt bez zaļā zelta. Kopā valsts meži, zemes un
valsts ēkas nākošā budžeta gada projektā uzrāda
ieņēmumos 13.914.186 latus, kas ir 7,8% no visa
budžeta, t. i. par 180.389 latiem mazāk par to,kas ir
tekošā gada budžetā.

Valsts uzņēmumi: dzelzceļi, rūpniecības uzņē-
mumi, lauksaimniecības uzņēmumi un dažādi citi
valsts uzņēmumi kopā dod nākošā gada budžetā
6.708.418 latus resp. 3,76%, t. i. par 1.648.124 latiem

.mazāk par to, kas ir tekošā gada budžetā.
Valsts kredītiestāžu kapitālu peļņa: šinī grupā

ietilpst valsts kredītiestādes, valsts vērtspapīru
portfelis un kapitālu augļi; tie dod nākošā gada bu-

ļ

džetā 11.333.040 latus rsp. 0,36% no valsts budžeta.
Šeit ir palielinājums, salīdzinot ar tekošā gada bu-
džetu, par 4.338.462 latiem.

Nākošais nodalījums — valsts aktīvu realizā-
cija, kurā ietilpst nekustamas mantas pārdošana, tā-
pat arī kustamas mantas pārdošana un rīcības ka-
pitāla atmaksas, kas uzrāda pavisam- 635.030 latu
resp. 0,36%. Tas ir mazāk nekā tekošā gada bu-
džetā par 53.120 latiem.

Tālāk jārunā par valsts aizņēmumiem, kas dos
20.000 latu 1930./31. gada budžetā pret 3.850.000 la-
tu tekošā gadā.

Tālāk ir dažādi ieņēmumi. Tie nu būtu dažādi,
piemēram: izdevumu atmaksas, bezmantas man-
tinieku lietas, valsts kontroles uzrēķini, arestantu
darbi, kas visi kopā dotu 1.808.864 latus resp. 1,01%,
kas ir mazāk nekā tekošā gada budžetā par 239.310
latiem.

Nosaucu skaitļus, neietērpjot tos vārdos, jo tas
prasītu ļoti daudz laika. Par visiem šiem nodalīju-
miem varētu daudz ko runāt un paskaidrot, bet es
domāju, ka budžeta kommisijas locekļi to darīs pie
atsevišķiem resoriem, un tāpēc ar to arī aprobe-
žošos.

Tālāk vēl jāaplūko valsts izdevumu pārskats.
Esmu tos sagrupējis pa grupām un vietām.

Valsts augstākās iestādes, t. i. Valsts Prezi-
dents, Saeima, ' Ministru kabinets un Valsts kon-
trole prasa 3.060.312 latus izdevumu jeb 1,72% no
visiem izdevumiem. Sakarā ar algu paaugstināša-
nu, salīdzinot ar tekošā gada budžetu, te ir palie-
linājums par 224.171 latu.

Ārlietas,_ kur ietilpst ārlietu centrālās iestādes
un arī pārstāvības ārzemēs, prasa 2.454.020 latus
izdevumu vai 1,38% no visa nākošā gada valsts
budžeta. Arī galvenā kārtā algu paaugstināšanas
deļ, te ir palielinājums, salīdzinot ar tekošā gada
budžetu, par 54.419 latiem.

Iekšējā drošība, kur ietilpst centrālās drošības
iestādes, arējā policija, kriminālpolicija, robežap-
sardzības policija un aizsargu organizācijas, prasa
budžeta izdevumos 10.242.525 latus jeb 5,747o un
pārsniedz tekošā gada budžetu par 1.381.795 latiem.
Ka, visur, ta, arī še palielinājums galvenā kārtā krīt

uz algu rēķina, jo Iekšlietu ministrijā ir lielāks per-
sonāls un tā tad iznāk arī lielāks algu pielikums.

Nākošais nodalījums — tiesas un cietumi, kurā
ietilpst tieslietu centrālās iestādes, Senāts, Tiesu
palāta, apgabaltiesas, miertiesas un cietumi, prasa
7.317.298 latus izdevumu, kas ir 4,09%> no nākošā
gada valsts budžeta; te ir pret 1.001.579 lati pa-
lielinājuma.

Tālākā nodalījumā ietilpst izglītības lietu cen-
trālās iestādes, augstākās izglītības iestādes, vi-
dusskolas, arodskolas, pamatskolas, ārpusskolas
izglītība, muzeji, archīvi, bibliotēkas, piemine-
kļi, pabalsti izglītības veicināšanai, prasa
24.248.456. latus izdevumu jeb 13,6% no valsts bu-
džeta kopsummas, kas ir 3.088.069 lati vairāk nekā
tekošā gada budžetā.

Sociālā apgādība un darba aizsardzība ar sa-
vām centrālām iestādēm, bezdarba apkarošanu, pen-
sijām, pabalstiem, piemaksām slimo kasēm, valsts
darbinieku ārstēšanu, patversmēm, un neredzīgo
institūtiem, lauku iedzīvotāju ārstēšanu prasa kopā
nākošā budžetā 21.217.419 latus izdevumu jeb
11,91%, kas ir mazāk nekā tekošā gada budžetā par
1.072.756 latiem. Sanitārās uzraudzības un veselī-
bas nodalījums aptver veselības lietu centrālās ie-
stādes — slimnīcas, sanatorijas u. t. t., un tanī* pa-
redzēti 3.463.474 lati izdevumu vai 1,94% no visas
summas; 533.222 latu vairāk nekā tekošā gada bu-
džetā.

Nodalījumā — saimniecisko nozaru uzraudzība
un veicināšana ar tanī ietilpstošām lauksaimniecību,
mežsaimniecību, zvejniecību, rūpniecību, tirdznie-
cību un kooperāciju, nākošā gada budžetā pare-
dzēts izdevumos 11.405.481 lats, procentos 6,41%;
par 1.741.287 latiem vairāk nekā tekošā gada bu-
džetā.

Satiksmei, t. i. zemesceļiem, ūdensceļiem un
ostām kopā nākošā gada budžetā atrodam izdevu-
mos 14.931.138 latus, par 485.701 latu vairāk nekā
tekošā gada budžetā.

Valsts finances, kurās ietilpst valsts finanču
centrālās iestādes, tiešo nodokļu iekasēšana, akcī-
zes izdevumi un muitas, iestāžu zdevumi, dod
5.821.198 latus, procentos — 3,27% un pārsniedz
tekošā gada budžetu par 1.252.715 latiem. Valsts
parādu samaksas izdevumi, parādu nomaksas un
procenti prasa nākošā gada budžetā 4.389.900 latu
un pārsniedz tekošā gada izdevumus par 47.000 latu.

Valsts kapitālu ieguldījumi — dažādi aizdevu-
mi, rīcības kapitāli, ieguldījumi nekustamā mantā
un valst suzņēmumos prasa 26.919.790 latu izdevu-
mu, kas sastāda 15,10%> no visa valsts budžeta. Šie
izdevumi ir samazinājušies, salīdzinot ar tekošo
gadu, par 7.652.584 latiem. Dažādas pārvaldes ie-
stādes — pašvaldības iestādes, garīgo lietu pār-
valde, būvniecības pārvalde, statistiskā pārvalde—
prasa 1.026.784 latus resp. 0,57% no visa valsts bu-
džeta un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, summa ir
par 124.607 latiem mazāka. Dažādi izdevumi prasa
valsts budžetā 2.476.400 latu, un ir mazāki par te-
košā gada budžetu par 9.202.000 latu. Te samazi-
nājums ir tāpēc, ka tekošā gada papildu budžetā
uzņemti algām apmēram. 6 miljoni latu.

Apsardzības izdevumiem valsts atvēlējusi
39.325.000 latu, kas ir 22,6% no visa budžeta; šeit
ir palielinājums, salīdzinot ar tekošo gadu, par
49.155 latiem. Ievērojot, ka pārējos resoros, kur ir
ievērojamāks ierēdņu skaits, izdevumi ir paaugsti-
nājušies vēl vairāk, šī summa jāuzskata par ļoti
mazu, jo apsardzības dienestā ir ļoti daudz virsnie-
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ku un karavīru, kāpēc arī šis 49.000 latu paaugsti-
nājums ir uzskatāms par ļoti mazu.

N Ar to es būtu īsumā iepazīstinājis Augsto na-
mu ar nākošā gada saimniecības budžeta kailiem
skaitļiem. Katrs no šiem nolasītiem skaitļiem prasa
savus kommentārus, prasa iemiesojumu. Es ceru,
ka šo iemiesojumu skaitļiem, un tuvākus aizrādīju-
mus par viņu nozīmi dos nākošais runātājs — finan-
ču ministra kungs.

Beidzot šos vispārējos aizrādījumus, es ceru, ka
Augstais nams arī šoreiz ievēros, ka budžets ir
viens no visnopietnākiem likumprojektiem, kādus
Saeima katru gadu pieņem, un tāpēc apspriedīs to
ar vislielāko nopietnību, iedziļināšanos un plēnums,
tāpat kā budžeta kommisijā, debates ieturēs lietde-
rības rāmjos.

Es lūdzu pieņemt pārēju uz budžeta lasīšanu pa
daļām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārds finanču ministrim!Petrevicam.

Finanču ministris A. Petrevics: Augsti godātie
deputātu kungi! Nav mans nolūks šodien apgrūti-
nāt Augsto namu ar plašiem skaitļu materiāliem par
mūsu valsts budžeta sastāvu. Ar tiem Augstais
nams pa daļai ir jau iepazinies budžeta kommisijas
sēdēs, un tie ir deputātu kungiem rokās. Mana vie-
nīgā vēlēšanās ir — dot vispārīgu valsts budžeta na-
stu ainu un raksturot to sakarību, kas ir starp ze-
mes saimniecību un valsts uzliktām nastām, vai arī
otrādi — atzīmēt nesaskaņu, kas rodama starp šīm
abām nozarēm vienā otrā gadījumā.

Mums aiz muguras ir vesela rinda gadu,_ kopš
pastāv kārtīga budžeta saimniecība. Šī kārtīga
budžeta saimniecība ir uzturējusi mūsu valūtas sta-
bilitāti, un otrādi — mūsu valūtas stabilais stāvo-
klis ir darījis iespējamu kārtīgu budžeta saimniecī-
bu. Faktiskie budžeta izpildīšanas dati rāda, ka
nastas, kādas mūsu valsts uzliek privātām saimnie-
cībām, atsevišķos gadījumos ir ļoti prāvas. Ir
bijuši gadi, kad budžeta ienākumi ir pārsnieguši
200 miljonus latu. Tā 1924)25. saimniecības gada
budžeta ieņēmumu bija 217,5 miljoni latu._ Šisap-
stāklis pats par sevi nav bīstams. Augstās budže-
ta nastas pašas par sevi neraksturo privātsaimnie-
cību apgrūtināšanu, jo gala iznākumā viss atkarā-
jas no mērķa, kādam aiziet budžeta kārtībā ievāk-
tās summas.

Mūsu budžets ir nodokļu budžets. Nospiedošo
daļu budžeta ieņēmumos dod tiešie un netiešie no-
dokļi. Kopš 1922./23. saimniecības gada nodokļu ie-
ņēmumu attīstība ir bijusi šāda: 1922./23. gada
— 65 miljoni latu, turpmākos gados pec kārtas līdz
1930./31. saimniecības gadam, ieskaitot: 79,8 miljo-
ni latu, 91,8 miljoni latu, 89,7 miljoni latu, 91,2 mil-
joni latu, 100 miljoni latu, 103,7 miljoni latu, 102,9
miljoni latu un šogad, t. i. 1930./31. saimniecības ga-
dā paredzēts 100,6 miljoni latu. Nodokļu procentuā-
lā loma valsts ieņēmumu budžetā nākošā gada ir
tāda, ka tā dod 56,5% no visa ieņēmumu budžeta.
Tas ir jau samērā augsti kvalificēts budžets, jo mo-
dernā finanču saimniecība drīkst balstīties pa lielā-
kai daļai tikai uz nodokļiem, t. i. visi vajadzīgie lī-
dzekļi savācami nodokļu veidā. Cits jautājums ir,
cik augsta drīkst būt nodokļu nasta un kādiem no-
lūkiem to izlieto.

Tikko pieminēto 100,6 miljoni latu lielo nodokļu
ieņēmumu summu nākošam 1930.131.budžeta gadam
dod tiešie un netiešie nodokļi. Atsevišķi nodokļi bu-
džeta sastādīšanā piedalās ar sekojošiem skaitļiem:
muitas nodoklis — ar 55,79%>, akcīzes nodoklis —
ar 19,70%, zīmognodoklis — 9,34%, tirdzniecības

un rūpniecības nodoklis — 4,72%, nekustamas man-
tas nodoklis — 4,17%, progresīvais ienākuma no-
doklis — 3,48%, apdrošināšanas nodoklis — 0,79%,
patentu nodoklis — 0,65%, mantojumu un dāvināju-
mu nodoklis — 0,60%, naudas kapitālu nodoklis —
0,56%, vērtības pieauguma nodoklis — 0,20%- - .

Pārejot pie izdevumu budžeta, pirm-
kārt jāuzsver, ka iepriekšējo gadu budžeti aizvien
ir noslēgušies ar prāviem atlikumiem. Pirmos ga-
dos pēc stabilas budžeta saimniecības nodibināšanas
daži ar šo apstākli it kā dižojās, jo no budžeta atli-
kumiem valstī uzkrājās prāvi līdzekļi. Pamazam
tomēr bija jāatsakās no šī uzskata, un tagad var
teikt, ka Finanču ministrijas nolūks ir iespējami pre-
cīzi noteikt izdevumu un ieņēmumu budžetu un ne-
prasīt no nodokļu maksātājiem vairāk, ka tas ne-
pieciešams vajadzību apmierināšanai. Līdzekļu iz-
pumpēšana no privātām saimniecībām un to uzkrā-
šana īpašos fondos nav attaisnojama, īpaši ievērojot
mūsu zemes kapitālu nabadzību un to, ka privāta
saimniecībā brīvos līdzekļus aizvien var izlietot liet-
derīgāki un racionālāki. (Starpsaucieni.) Visā pa-
saulē tā mēdz būt.

Apstāties pie mūsu izdevumu budžeta kārtējas
daļas būtu lieki. (Starpsauciens.) Kalniņa kungs,
lieciet Uniona banku mierā, jo tai pašlaik ar budže-
tu nav nekāda sakara! (Sauciens no vietas: «Pri-
vāta saimniecība!»)

Es atkārtoju — apstāties pie mūsu izdevumu
budžeta kārtējās daļas būtu lieki, jo visiem ir zi-
nāms, ka 127 miljoni latu, kas paredzēti budžeta
kommisijas projektā, aiziet algās valsts darbinie-
kiem, inventāra jauniegādāšanai, saimniecības iz-
devumiem, ^sociāliem izdevumiem,saimnieciskas
dzīves veicināšanai un citiem mērķiem, kas gadu
no gada atkārtojas un kuru apmēriJau ir zināmi.
Kārtējo izdevumu summa ir stabilizējusies pēdējos'
gados nedaudz pāri par. 100 miljoniem latu, augstā-
kais 120 miljoniem latu.

Domu starpības, turpretim, ir par summām, kas
aiziet ārkārtējiem izdevumiem, iAttie-
cības starp kārtējo un ārkārtējo ieņēmumu budže-
tu no vienas puses un starp kārtējo un ārkārtējo iz-
devumu budžetu no otras — mūsu valsts saimniecī-
bā līdz šim tiešām ir bijušas nenormālas. Gadu no
gada ir atkārtojies stāvoklis, kad ārkārtējie izdevu-
mi segti ar kārtējiem' nodokļu ieņēmumiem. Lieli
kapitāli ir ieguldīti valsts uzņēmumu pamata un
rīcības kapitālos, dzelzceļu būvēs un citos izdevu-
mos, kuru lietošana un rentēšanās ir aprēķināta uz
ļoti daudz gadiem nākotnē. Šis stāvoklis ir novēr-
šams, un šai ziņā izteiktais nemiers ir atradis dzir-
dīgas ausis arī finanču resorā, kas pieliek vislielā-
kās pūles, lai atrastu veidus šīs parādības likvidē-
šanai.

Piemēram nosaukšu pāris skaitļu, kādi pare-
dzēti ārkārtējiem izdevumiem nākamā saimniecības
gadaprojektā.

Ārkārtējo izdevumu kopsumma ir 51 miljons
latu, kas paredzēta sekojošiem nolūkiem: pamata
un rīcības kapitāliem valsts uzņēmumos (arī pastam
un dzelzceļam) doti 19.02,5,790 latu vai 37,89%;
lauksaimniecībai un tās nozaru veicināšanai no ār-
kārtējā budžeta summām aiziet 12,5 miljoni latu jeb
24,79%; sociāliem izdevumiem — 4,4 miljoni latu
jeb 8,82%; apsardzībai 3,9. miljoni latu jeb 7,947
ēku jaunbūvēm un kapitālremontiem — 3,2 miljoni
latu jeb 6,52%; namniecībai, rūpniecībai un kuģ-
niecībai — 3,2 miljoni latu jeb 6,37%; ostu izbūvei
1,6 miljoni latu jeb 3,26%; dažādiem izdevumiem -
1,4 miljoni latu jeb 2,84%; izglītībai -- 725.900 latu
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jeb 1,45%; saimnieciskās dzīves veidošanai un pa-
celšanai — 55.500 latu jeb 0,12%.

Kā jau teicu, šie atsevišķie budžeta skaitļi paši
par sevi maz ko izteic, ja tos neaplūkojam sakarā
ar mūsu zemes pašreizējo saimniecisko stāvokli, ar
mūsu saimnieciskām grūtībām, un maksātspējām,
ja nepārbaudām visus tos iebildumus, kādus sabie-
drībā bieži dzird izsakām par budžeta saimniecību,
tāpēc lai man atļauts īsos vārdos saistīt Augstā

nama uzmanību pie mūsu zemes ražojošām noza-
rēm, pie tiem apstākļiem, kā šīs nozares nostādītas,
lai tādā kārtā pieietu pie turpmākās saimnieciskās
polītikas uzdevumiem, kuros būtu ietverts arī
daudz to prasību, kas ir dibinātas un kas visas arī
izriet no saimniecības faktiskā stāvokļa un rakstu-
rojuma, no mūsu zemes saimnieciskām spējām un
trūkumiem.

Mūsu zemes saimniecības īpatnības un trūku-
mus vislielākā mērā atsedz tie skaitļi, kas izteic
valsts piedalīšanos starptautiskā preču apmaiņā
resp. ārējā tirdzniecība. 1929. gadā ārējās tirdz-
niecības apgrozījums bijis pavisam 634,4 miljoni la-
tu, pie kam eksports sastādījis no kopējā apgrozī-
juma 42,87 ,̂ bet eksporta procentuālā daļa no im-
porta vērtības — 75%. Arējās tirdzniecības vir-
zienu mēs redzam no skaitļiem par laiku no 1923.
līdz 1929. gadam. Vienkāršības dēļ nosaukšu skai-
tļus miljonos latu, sākot ar 1923. gadu (inklusīvi),
kad mūsu tirdzniecības bilance ir parādījusi pasivi-
tāti par 49,9 miljoniem latu. Nākošā 1924. gadā šī
bilance uzrāda pasivitāti par 86,3 miljoniem latu;
1925. gadā šī pasivitāte ir jau 101 miljons latu. Tā-
lāk 1926. gadā pasivitāte bijusi 71 miljons, pēc tam
29 miljoni, 49 miljoni un beidzot, pagājušā gadā,
arējās tirdzniecības bilances pasivitāte ir 91 miljons
latu. Tā tad tirdzniecības pasivitāte 1929. gadā ir
atkal pieaugusi, un pasīvitltes pieaugums, salīdzi-
not ar 1928. gadu, ir 41,4 miljoni latu. Šie 90,8 mil-
joni latu ir summa, kuru mēs samaksājam ārzem-
niekiem vairāk par precēm, kas importētas no ār-
zemēm, nekā mēs saņemam kā maksājumu no ār-
zemēm par mūsu eksportētām! precēm. Tirdznie-
cības bilance ir redzamākais postenis mūsu maksā-
jumu bilancē, un mūsu maksājumu bilances uzlabo-
šanas nolūkiem var būt derīga jau sen pārbaudītā
un par klasisku atzītā ārējās tirdzniecības polītikas
metode: pacelt eksportu un sašaurināt importu ar
nolūku panākt tirdzniecības bilances pasivitātes sa-
mazināšanu vai tās pilnīgu izzušanu. (V. Bastjānis
no vietas: «Ne katru reizi!») Ne katru reizi? Es
labprāt klausīšos visas korrēktīvas, ja es būtu mal-
dījies. (V. Bastiānis no vietas: «Redzēsim, kā ies
ar to darīšanu!») Nu, ar to darīšanu jau visiem iet
kādreiz grūti. (Jautrība.)

Latvijas imports, pēc preču grupām miljonos
latu par laiku no 1927. līdz 1929. gadam (inklusīvi)
ir bijis sekojošais. Dzīvnieku ievests 1927. gadā
par 2,1 miljonu latu, 1928. gadā — 1,1 miljonu latu,
1929. gadā — 1,9 miljoniem latu. Pārtikas vielas,
garšas vielas un dzērieni ievesti 1927. gadā par
65,7 miljoniem latu, 1928. gadā — 90,2 miljoniem la-
tu un pagājušā 1929. gadā — par 117,8 miljoniem
latu. Jēlvielu un pusfabrikātu 1927. gadā importēts
par 68,2 miljoniem, 1928. gadā — 79,2 miljoniem un
1929. gadā — 89,8 miljoniem latu. Fabrikātu impor-
tēts 1927. gadā par 113,1 miljonu, 1928. gadā — par
136,9 miljoniem un 1929. gadā — par 152,2 miljo-
niem latu. Pie dārgakmeņiem tuvāk nepakavēšbs,
jo tur ir mazs kvantums.

Imports sastādās, kā zināms, no precēm, ku-
ras mēs iekšzemē neražojam un kuras patērēšanai
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allaž ievedamas, un, otrkārt, no precēm, kuras
iekšzemē ražo, vai kuru ražošanai mūsu zeme ir
tieši piemērota, kuras mums patiesībā vajadzētu
ražot. Pret šai klasifikācijā minēto pirmo preču
grupu, ko mēs paši nevaram ražot, nevarētu būt
nekādu iebildumu. Tās ir preces, ar kurām ārzem-
nieki maksā par mūsu eksportu, tas ir ekvivalents
par mūsu piedalīšanos starptautiskā preču apmaiņa
vispār. Bet ir arī vēl citas preces, kuras mēs ražo-
jam šeit uz vietas, kuru ražošanai ir visi dabīgie
priekšnoteikumi. Tas ir imports, kas nāk iekša
mūsu zemē vai nu tāpēc, ka mēs neesam attīstījuši
savas saimniecības attiecīgās nozares tādos apmē-
ros, lai varētu ražot šīs patērēšanai nepieciešamās
preces pietiekošos daudzumos, vai arī tāpēc, ka
preču konkurences dēļ mēs nemaz netiekam pie
attiecīgas nozares attīstīšanas.

Pie šīs beidzamās importa grupas pieder pār-
tikas produktu imports. Tie ir tie produkti, ko mēs
savā zemē gan ražojam, bet kas tomēr nāk iekšā
mūsu zemē no ārienes. Pagājušā gadā, mēs redzam,
32,5% no visa importa ir sastādījis pārtikas vielu
imports, t. i. gandrīz trešo daļu. Salīdzinot ar 1927.
gadu, pagājušā gadā ievesto pārtikas vielu vērtība
ir lielāka par 79Jo.

Kas sastāda pārtikas vielu grupu mūsu importa,
kas ir tās vielas, ko ieved tādā kvantumā? Tur—
siļķes, cukurs, kafija, tēja, citiem vārdiem — pre-
ces, ko še neražo. Bet šīs preces sastāda mazāko
tiesu. Lielāko tiesu sastāda labības imports. 1929.
gadā 4 galveno labību, — kviešu, rudzu, miežu un
auzu importa kopvērtība ir 66,5 miljoni latu, kamēr
pārējo pārtikas vielu importa vērtība ir 51,4 miljoni
latu. Šie skaitļi prasa iedziļināšanos mūsu lauksaim-
niecības stāvoklī,, jo ir skaidrs,ka 66,5 miljoni latu
lielais labības imports liecina par to ārkārtīgi nenor-
mālo stāvokli, kādā mēs šinī ziņā atrodamies, kur
itin labi visu šo labību varētu ražot mūsu iekšzemē.
Tagad 66,5 miljoni latu mēs samaksājam ārzemju
producentiem un atraujam šo summu mūsu lauk-
saimniekiem.

Šis lielais skaitlis rāda, pirmkārt, ka mūsu lauk-
saimniecība neražo patēriņam nepieciešamo labības
daudzumu, ka mūsu labības ražas ir zemākas par
lielā vairuma Vakareiropas valstu ražām un ari ār-
pus Vakareiropas zemju ražām, bet, otrkārt, mūsu
lauksaimniecības ražu pacelšana nevar notikt, ka-
mēr pastāv pašreizējā lauksaimniecības produktu
tirgus konstellācija. Mūsu ekstensīvās labības ražas
neiztur ārzemju labības importa / konkurenci, un
tāpēc lauksaimniecības politikā pirmais un galve-
nais uzdevums ir intervencija, iejaukšanās produk-
tu tirgū ar piemērotiem līdzekļiem.

Kas iespaido ārzemjur lauksaimniecības pro-
duktu konkurenci, viņu lielo aktivitāti un izturību?
Visiem ir zināms, ka lauksaimniecība visā pasaulē
pārdzīvo smagu krizi. Starp labības produktu pie-
dāvājumu un pieprasījumu vairs nav vajadzīgā sa-
mēra. Šī krize kopš 1920. gada pastāv visā pasaulē
un sevišķi kviešu tirgū. Līdz pat pēdējam laikam
tā ir gājusi tikai plašumā. Labības produktu tirgus
ir galvenā kārtā saistīts ar sējumu platību, ar ie-
vākto ražu daudzumu un arī ar tām pārmaiņām, kā-
das notikušas labības produktu patēriņa sfērā. Lielu
iespaidu uz labības patēriņu ir atstājušas jaunās
teorijas par vītāminiem un nepieciešamām uztura
vielām un daudz citu apstākļu. Aiz šiem apstākļiem
lauksaimniecības produktu cenas sistemātiski ir
slīdējušas uz leju līdz pat pēdējam laikam. Piemē-
ram ņemsim kviešu cenu kustību. Tās ir slīdējušas
sistemātiski, no 1925. līdz 1929. gadam uz leju. Ar
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šo pasaules lauksaimniecības krizi, ar milzīgo grau-
du produktu pārpalikumu izskaidrojama lielā akti-
vitāte eksportierU valstu pusē un ne mazāka akti-
vitāte importieru valstu pusē. Kamēr eksportieri
pieliek visas pulēs atrast tirgus, tikmēr importieru
valstis ar visiem līdzekļiem cenšas aizsargāties un
šim nolūkam visbiežāk lietojamie līdzekļi ir muitas,
administratīva reglamentācija un tieša vai netieša
lauksaimniecības pabalstīšana.

Kas noteic ārzemju lauksaimniecības produktu
konkurences spejasmūsu zemē? Es domāju, ka tas
ir viņu kapitāla spēks. Mūsu lauksaimniecība ga-
rajos kara gados ir zaudējusi milzīgas kapitāla vēr-
tības, un pēckara gadi ir aizgājuši, cenšoties at-
jaunot šis vērtības. Mūsu lauksaimniekiem ir nā-
cies ieguldīt milzīgus līdzekļus tai nozarē, kas ne-
kalpo tieši produkcijas pacelšanai, piemēram būv-
niecībā. (Sauciens no vietas: «Saimnieki nodzēru-
ši!») Mūsu lauksaimnieki ir ieguldījuši milzīgus lī-
dzekļus šims vajadzības, un tas ir traucējis cīņu pret
ārzemju preču konkurenci. Ar to arī izskaidrojami
milzīgie labības ievedumi, kas apgrūtina mūsu mak-
sājumu bilanci un jauc mūsu lauksaimniecības tir-
gus nokārtošanu. Tāpēc arī valdības nolūks lauk-
saimniecības politikā, pirmkārt, ir lauksaimnieku
pirkšanas spēju pacelšana, panākot to ar interven-
ciju lauksaimniecības produktu tirgū. Nevajaga ie-
domāties, ka privātā iniciatīva ir dievs, kura priek-
šā mēs lokām savus ceļus. (Sauciens no vietas:
«Vai Jūs vairs nelokāt?») Privātu iniciatīvu mēs
nesaprotam tā, ka tā ir vajadzīga saimniecības re-
gulēšanaî To finanču ministris nekad nav sacīiis.
Viņam vienmēr ir bijis tas uzskats, ka privātai ini-
ciatīvai gan jādod brīvība, bet valstij tomēr jāpa-
tur regulēšanas un pārraudzības tiesības. Tāds ir
bijis finanču ministra ieskats.

Tādus soļus lauksaimniecības politikā nav iz-
saukušas, kā varētu likties, tikai lauksaimnieku in-
tereses, bet tie cieši saistās arī ar mūsu uzolauksto-
šās rūpniecības interesēm, un mūsu pienākums ir
to sargāt. Mūsu rūpniecības strādnieku skaits pat-
laban ir sasniedzis 65% no skaita, kāds bija 1910.
gadā. Latvijas rūpniecībā nodarbināto personu
skaits ir stipri audzis visus šos gadus, kas ir liels pa-
nākums. Jāatzīmē, ka mūsu rūpniecības attīstība
ir radījusi lielas pārmaiņas mūsu eksporttirdzniecī-
bā. 1921. gadā eksportēti 88.7% no visas vērtības
jēlvielās un pusfabrikātos, kamēr fabrikātu un pār-
tikas vielu izvedumu procenti ir visai niecīgi. Asto-
ņos gados jēlvielu un pusfabrikātu eksports .ir saru-
cis no 88 7% uz apmēram 53%. kamēr fabrikātu
izvedumi pārsniedz tagad jau 20% no visas eksporta
vērtības.

Mūsu plaukstošā rūpniecība spiež mūs raudzī-
ties nākotnē ar lielāko uzmanību. Pirms kara val-
dīja uzskats, ka saimnieciskās uzplaukšanas laik-
metam neizbēgami seko krizes laikmets, un ka šī
pendelēšana ir tīri vai liktenīga. Tagad saimnie-
ciskā politika ir atsacījusies no šī uzskata par uz-
plaukuma un krizes laikmetu liktenīgo maiņu un
gādā par to, lai katrs uzplaukums būtu normāls un
varētu turpināties. Šādās rūpēs par savu nākotni
mums acumirklī jādzīvo.

Nav noslēpums, ka ražoiošai rūpniecībai lielas
grūtības sagādā piemērotu tirgu trūkums. Tas sa-
kāms kā par lauksaimniecības ražojumu tirgu, tā
arī par rūpniecības ražojumu tirgu. Stāvoklis te ir
tāds, ka 12% no visiem rūpniecības ražojumiem eks-
portē, bet pārējie ražojumi paliek vietējā tirgū,
citiem vārdiem runājot, vietējā tirgū paliek 88%.

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroji, Rīga*, Saeimas laukumi.

Kā jau teicu, par šī tirgus uzturēšanu mums jābūt
lielās rūpēs.

Vērojot starptautiskos apstākļus, izriet 2 jautā-
jumi: vispirms ārējo tirgu atrašana un otrkārt vie-
tējā tirgus nodrošināšana. Pirmais no šiem diviem
diktē brīvtirdzniecības līnijas saimniecībā un prasa
muitas robežu atcelšanu. (Starpsauciens.) Otrs no
šiem veidiem cenšas izveidot pašu iekšējo tirgu.
Piemēram šāda saimnieciskā politika ir sastopama .
Amerikā. Mūsu rūpniecība nekādā ziņā nav uz-
skatāma par attīstījušos līdz tādiem apmēriem, ka
varētu būt runa par masu ražošanu, un tāpēc tir-
gus jautājums Latvijā ir atrisināms īpatnēji. Bet
galvenos vilcienos abi veidi paliek arī pie mums.
No šiem veidiem Latvijai vispiemērotākais būtu
plašu vietējo tirgu radīšana, paplašinot tos pāri mū-
su valsts robežām, vienojoties ar mūsu kaimiņu val-
stīm par produkcijas sadalīšanu. Bet tas ir tālākas
nākotnes darbs. Acumirklī mēs varam savu rūp-
niecību uzturēt, mēs varam dot strādniekiem dar-
bu, vedot sapratīgu aizsargmuitu polītiku. Arī ci-
tās valstīs aizsargmuitu jautājums stāv pašlaik die-
nas kārtībā un, cenšoties to atrisināt, saduras brīv-
tirdzniecības un protekcionisma intereses. Latvijai
šinī ziņā piekrīt ļoti smags uzdevums, un, ka jau
teicu, šis mūsu uzdevums ir attīstīt sapratīgu muitu
polītiku.

Šāds ir mūsu rūpniecības un mūsu ražojošo no-
zaru stāvoklis, pēc kura attēlošanas laužas pašas
par sevi pretim jau šo rūpniecības nozaru vaja-
dzības.

Vēl nepieciešams izlietot gadījumu, lai piemi-
nētu mūsu kuģniecību. Mūsu kuģniecības un jūras
flotes attīstība un darbs pieder pie labākām, es gri-
bētu sacīt, lapaspusēm mūsu panākumos. Lietpra-
tīgā jūrnieku saime ir pratusi atjaunot mūsu tirdz-
niecības flotes tonnāžu līdz pirmskara apmēriem
un 1930. gada 1. janvārī tā pat pārsniedza pirmskara
apmērus par 19.8%. Grūti teikt, vai valsts varētu
dot lielākus solījumus kuģniecībai nākotnē materi-
ālu pabalstu ziņā, bet vienu lietu mūsu kuģniecība
tomēr varētu prasīt, proti, lai atzīstam viņas lielos
nopelnus valsts dzīvē. Mūsu tirdzniecības bilances
aktīvā tirdzniecības flotes ieņēmumi dod prāvus
posteņus. Šīsbilances aktivitātes uzturēšana ir pa- /
stāvīgi acīs turams mērķis. Un uz mūsu tirdznie-
cības flotes ieņēmumiem mēs varam paļauties kā
uz drošu posteni. "

Runājot par lauksaimniecību, rūpniecību un ci-
tām ražošanas nozarēm, es jau sākumā aizrādīju uz
to nozīmi, kāda piekrīt kapitālam kā ražošanas fak-
toram, ka mūsu valsts konkurences spējas ar pārē-
jām! valstīm ir stādāmas atkarībā no mūsu valsts
kapitāla spējām. Mūsu lauksaimniecības pretoša-
nās spējas citu valstu konkurencei atkarājas no mū-
su valsts kapitāla nabadzības. (Starpsauciens pa
kreisi.) i

Lai būtu iespējams redzēt, kāda un cik liela lo-
ma piekrīt kapitālam mūsu zemes saimniecībā, pa-
kavēšos pie šīs problēmas tuvāk. Kapitāla uzkrā-
šanās un koncentrēšana mūsu zemē iet ļoti lēniem
soļiem uz priekšu. Mums jāpiegriež liela vērība to-
mēr tam, lai veicinātu šo kapitālu.

Vakareiropas zemes runā par kapitāla tirgus
dabīgām fluktuācijām. Latvijā viss tas ir sveša lie-
ta. Mums nav fondu biržas; ķīlu zīmju tirgus mū-
su apstākļos ir tie pašivalsts līdzekļi, jo ar valsts lī-
dzekļiem tiek uzpirkti šie vērtspapīri u. t. t. Citiem
vārdiem — mūsu zemē nav kapitāla tirgus mēcha-
nisma, un, kā jau teicu, par visiem šiem jēdzieniem
mums jārunā gluži teorētiski.
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Par kapitāla uzkrāšanos mēdz spriest pēc no-
guldījumiem bankās. Mūsu noguldījumu statistika jo
sevišķi pastrīpo to, ka par kapitālu uzkrāšanos arī
še nevar būt runas, jo ap 80% no visiem noguldīju-
miem sastāda tekošo rēķinu summas, kas ir vien-
kārši rīcības resp. operāciju summas, kuras iegūtas,
diskontējot vekseļus bankās, resp. tās ir ne vairāk
kā parāds tai pašai bankai. Kapitāla uzkrāšanās un
akumulēšanās vēl varētu atspoguļoties tā sauktos
kapitālu sabiedrību resp. akciju sabiedrību pamat-
kapitālu skaitļos. Ir tiesa, ka akciju sabiedrību pa-
matkapitālu kustības analizē rāda, ka beidzamos ga-
dos ir vairojušās sabiedrības ar lielākiem kapitā-
liem. Tomēr šī uzlabošanās ir samērā niecīga un
par sevišķi izcilu faktu to nevar uzskatīt. Ja pa-
raugāmies skaitļos, kas raksturo mūsu uzņēmu-
m u f or m a s, tad tur pārsvarā ir personāli un tarm-
līdzīgu citu tipu uzņēmumi, bet ne kapitāla resp. ak-
ciju sabiedrības. Ņemsim piemēram tikai mūsu
kokrūpniecības uzņēmumus. No 288 kokrūpniecī-
bas uzņēmumiem, kas pastāvēja 1928. gadā, tikai
31 uzņēmums jeb 10% bija akciju sabiedrības resp.
kapitāla sabiedrības. Kokrūpniecības uzņēmumos
nodarbināto personu skaits šinī laikā bija 13.862,bet
no tiem 12.875 strādnieki. Uz 1000 strādniekiem ak-
ciju sabiedrībās nāk 62 personas pārvaldes darbā,
kamēr pārējos personāla tipa uzņēmumos uz kat-
riem 1000 strādniekiem pārvaldes aparātā nodarbi-
nātas jau 87 personas. Tā tad tie izmaksā dārgāk.

Es neteikšu, ka mūsu akciju sabiedrību organi-
zācija būtu sasniegusi savu augstāko pakāpi un ka
visām racionalizācijas tendencēm te vairs nebūtu
vietas. Tomēr no šiem skaitļiem jau redzams, kāda
starpība darba spēka izmantošanas ziņā ir starp ak-
ciju sabiedrībām un pārējiem uzņēmumu veidiem.
Vai tas nenozīmē, ka mums jāpieliek visas pūles ka-
pitāla sabiedrību veicināšanai, kapitāla koncentrē-
šanai, jo tikai vienīgi tādā kārtā var panākt konku-
rences spējīgu rūpniecību un mazināt ņeproduktīvos
izdevumus, darīt iespējamu racionalizāciju un dar-
ba metodu uzlabošanu. Tāpēc nākotnē valdības uz-
devums būs rūpēties par kapitālu koncentrēšanu un
uzkrāšanu. Mēs nevaram lepoties, ka šo saucienu
būtu izdomājuši mēs savā zemē. Acumirklī Vācijā
vienīgais sauciens ir — kapitāla saudzēšana un uz-
krāšana. Mūsu zemes stāvoklis ir tāds, kas nerunā
par labu šai kapitālu uzkrāšanas tendencei. Tāpēc
starp citu tiešo nodokļu likumdošanā (sauciens pa
kreisi: «Kā tas ir «Uniona» bankā?») darāms viss,

i

kas atvieglotu kapitālu uzkrāšanās tendences.
Valsts budžeta nastas samazināmas līdz iespē-

jamiem apmēriem. Meklējot pēc kapitāla uzkrāša-
nas attīstības dziļākiem pamatiem, mums jānāk pie
slēdziena, ka īstās un vienīgās kapitāla uzkrāšanās
iespējas atkarājas no tā atlikuma, kāds paliek pil-
soņiem pēc tam, kad viņi ir apmierinājuši savas ne-
pieciešamās eksistences prasības un samaksājuši
publiskos

^
nodokļus. Pēc statistiskiem aprēķiniem

Anglija tāds atlikums sastāda 930 latu gadā, Vācijā
— 174 latus, bet Latvijā — 20 latu uz personas.
(Starpsaucieni pa kreisi.)'

Runājot tālāk par kapitālu koncentrāciju, jā-
saka, ka mūsu valsts nevar gaidīt tos laikus, kad
būsim uzkrājuši pašu kapitālus racionālai ražošanai.

?Ir skaidrs, ka mūsu saimniecības nostiprināšanai ir
nepieciešama ārzemjukapitāla ieplūšanamū-
su zemes ražošanā. Nav no viegliem uzdevumiem
to panakt t un tomēr mūsu centieni nedrīkstētu pa-
gurt. Mums jānovērš turpmāk mūsu likumdošanā
ārzemju kapitāla ieplūšanas apgrūtinājumi un citādi
šķēršļi sakara ar to.

Par ārzemju kapitāla piedalīšanos mūsu saim-
nieciskā dzīvē ir. puslīdz noteikti dati attiecībā uz
akciju sabiedrībām. 1928. gadā ārzemju kapitāls
akciju sabiedrībās piedalījās ar 95 miljoniem latu,kas-
sastāda pret 1926. gadu pieaugumu par 28%. Vis-
dzīvākā ārzemju kapitāla piedalīšanās ir bankās,
ķīmiskā, tekstilrūpniecībā un satiksmē. Ārzemju
kapitālu summas mūsu banku pamatkapitālos paš-
laik sastāda ap 62% no visa banku akciju kapitāla.
Saprotams, ka šie skaitļi nav pilnīgi izsmeļoši un te
vēl jāpieliek varbūt šis tas klāt, piemēram vairāki
miljoni latu, kas ir ārzemju korespondentu rēķinos
u. t. t. Pilnīgi skaidrus skaitļus par ārzemju kapi-
tāla piedalīšanos mūsu saimnieciskā attīstībā tomēr
neiespējami dabūt, jo šo skaitļu iztrūkst par vese-
lām nozarēm. Ja kapitāla uzkrāšanās kustība pie
mums iet gausiem soļiem uz priekšu, tad jāpielaiž,
ka nodokļu uzlikšana nav no vieglām, un tāpēc val-
dības financiālās polītikas uzdevums ir atrast jau-
nus līdzekļus un veidus, kā pamudināt kapitāla uz-
krāšanos. Un šeit valdība ir nodomājusi turpmāk
nākt ar zināmiem ierosinājumiem par tirdzniecības
un rūpniecības nodokli, par ienākuma nodokļa notei-
kumiem attiecībā uz kapitāla aplikšanu. Tas ir mū-
su financiālā politikā viens no turpmākiem steidza-
mākiem uzdevumiem.

Pēc tam, kad esmu apskatījis vispārējos vilcie-
nos mūsu galvenās ražošanas nozares, jājautā, kādi
ir tie līdzekļi, kurus valdība domā izlietot, lai va-
rētu apmierināt mūsu saimnieciskās dzīves di-
binātās prasības, lai varētu novērst visus
trūkumus. Lai novērstu pastāvošās grūtības, lai
vismaz sekmētu šo grūtību novēršanu, kapitālu uz-
krāšana un veicināšana būtu tā kopīgā lieta, kas at-
tiecas tiklab uz lauksaimniecību, kā arī rūpniecību
un citām nozarēm. Tāpēc šo problēmu es atļāvos
iztirzāt vispārīgi un atsevišķi.

Bet ir dažas lietas, pie kurām jāapstājas sīkāk,
sakarā ar katru ražošanas nozari atsevišķi.

Attēlojot lauksaimniecības stāvokli un
grūtības, bija redzams, ka galvenais uzdevums ir
lauksaimnieku pirkšanas spēju pa-
celšana. Kādi ir tie līdzekļi, ar kuriem valsts
vara domā pacelt lauksaimnieku pirkšanas spējas?
Jau minēju, ka citās zemēs līdz Šim visbiežāk lie-
totie līdzekļi ir bijuši muitas, administratīvā regla-
mentācija un tiešā vai netiešā lauksaimnieku pa-
balstīšana. Kas attiecas uz pēdējo no šiem līdzek-
ļiem, tad jaupieminētā un plaši iztirzātā kapitālu na-
badzība nedod lielas cerības uz šo līdzekļu panāku-
miem. Tāpēc gribot negribot paliek muitu aizsar-
dzība. Tas ir viens no jautājumiem, par kuru parla-
menti un polītiskās partijas izcīnījušas asas cīņas.
Šīs asās cīņas ir balstījušās uz ļoti senu un, varbūt
savu laiku pārdzīvojušu atzinumu, it kā lauksaimnie-
cības muitas būtu šauri lauksaimnieku interesēs un
it kā ar tām tiktu nodarīta rūgta pārestība citām
ražotāju un sociālām grupām, to starpā strādnie-
kiem un pārējām patērētāju aprindām. Šī ideoloģija
ir pārdzīvojusi savu laiku. Lauksaimnieku pirkša-
nas' spēju pacelšana ir nevien lauksaimnieku inte-
resēs, bet, kā jau garāmejot aizrādīju, šo spēju pa-
celšana ne mazāk interesē mūsu rūpniecību, kurai
nepieciešami iekšējie tirgi. (Starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī) Lūdzu pār-
traukt starpsaucienus.

Finanču ministris A. Petrevics: (turpina): Pir-
mos gados ļoti prāvs lauksaimnieku ienākuma po-
stenis bija ienākumi par pārdotiem liniem. 1921.
gadā eksportēto linu vērtība bija 37,87° no visas
eksporta vērtības. Šī procentuālā daļa pastāvīgi ir
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sarukusi, un 1928. gadā linu eksporta vērtība bija
noslīdējusi uz 9,8%> no visas eksporta vērtības. Ci-
tiem vārdiem, šis ienākums jau ir puslīdz strīpots no
lauksaimnieku budžeta. Protams, pie procentuālas
pārgrupēšanas jājevēro, ka arī mūsu eksports ir
pieaudzis, un tāpēc šiem skaitļiem ir tikai vispārējas
tendences raksturošanas nolūks.

Nākošais ir sviesta eksports. Arī tas
mums jāpieņem ar ierobežojumiem, ievērojot bei-
dzamos sarežģījumus sviesta tirgū un citus apstāk-
ļus.

Bez tam ir vēl vesela rinda citu apstākļu, kas ir
padarījuši lauksaimniekus pirkt nespējīgus, un šo
apstākļu novēršana ir viens no mūsu grūtākiem uz-
devumiem.

Visam minētam pievienojas vēl klāt pēdējo ga-
du nelabvēlīgie apstākļi, kas lauksaimnieku stāvo-
kli ir padarījuši taisni katastrofisku. Varbūt, mēs
varēsim vienoties, ka uz laukiem nekustamu īpašu-
mu pārdošana izsolēs aug augumā (starpsauciens
pa kreisi). Šeit ir daži dati par lauku nekustamu
īpašumu pārdošanu izsolēs. 1925. gadā izsludinā-
to torgu skaits ir 71, 1926. gadā — 104, 1927. gadā
— 313, 1928. gadā — 745, 1929. gadā — 1376. (V
Bastjānis no vietas: «Tikai izsludināti torgi.»)

Man jau bija izdevība raksturot lauksaimniecī-
bas stāvokli, pieminot lauksaimniecības krizi, kādā
dzīvo visa pasaule. Nemaz nemeklēsim piemērus
tālu, bet ņemsim tuvākos, piemēram Vāciju, kas ta-
gad pūlas ar lauksaimniecības krizes jautājuma at-
risināšanu savā zemē, bet sevišķi Austrumprūsijā.
Vācija beidzot ir bijusi spiesta pieņemt lēmumu par
simtiem miljonu lielu līdzekļu atvēlēšanu uz 10 ga-
diem. Ja ievērojam Vācijas lauksaimniecības aug-
sto līmeni, intensīvo ražošanu, un ja tomēr Vācijā
ir lauksaimniecības krize un Vācijas valdība ir atvē-
lējusi simtiem miljonu marku šīs krizes novēršanai
(starpsaucieni par kreisi), tad is saprotams, ar cik
lielām bažām mums jāskatāsuz mūsu lauksaimniecī-
bas stāvokli. Valdība nāks savā laikā ar attiecīgiem
priekšlikumiem, un es ceru, ka Saeima šos jautāju-
mus atrisinās labvēlīgi. (Starpsaucieni.)

Man bija izdevība uzsvērt, ka vietējais tirgus
mūsu rūpniecībai tomēr ir un paliek tas svarīgākais.
Tomēr šis jēdziens par nacionālo tirgu ir paplaši-
nāms pāri valsts robežām. Ir jārada zināma vienība
starp mums un mūsu kaimiņu zemēm. To diktē mū-
su praktiskie tirgus apstākļi. Pāri par 50% no visa
mūsu fabrikātu eksporta mēs pārdodam mūsu tuvā-
kās kaimiņu zemēs, kas norāda, ka rūpniecības ra-
žojumiem šis tuvējais kaimiņu tirgus ir vissvarīgā-
kais; bet tas nenozīmē, ka atstājams pilnīgi novārtā
jautājums par eksporta tirdzniecību. Finanču re-
sors pēdējā laikā ir daudz centies nokārtot šo jautā-
jumu. Mēs esam noslēguši veselu rindu līgumu ar
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ārvalstīm, ar nolūku atjaunot tirdzniecības satiksmi
ar tām. Mēs esam domājuši iet tālāk un izsekot
praktiskiem rezultātiem, kādus ir devuši šie līgumi,
un vajadzības gadījumā meklēt līdzekļus trūkumu
novēršanai.

Tagad atļaujiet pieskarties jautājumam, par
privātas saimniecības un valsts
saimniecības attiecībām. Tās ir prob-
lēmas, kas pie mums ir ieņēmušas izcilu vietu. Rei-
zē ar kapitāla uzkrāšanās tendencēm ir manāma
tendence nodibināt valsts uzņēmumus, piešķirot
tiem privilēģijas nodokļu, un citādā zinā. Privātsaim-
niecība visu laiku pret to ir protestējusi, aizrādīda-
ma uz to nevienmērīgo konkurenci, kas ar šādu pri-
vilēģiju piešķiršanu privātai saimniecībai tiek sa-
gādāta. Jāpiezīmē, ka šis nav mazsvarīgs jautā-
jums, bet tam ir izšķiroša nozīme visa mūsu saim-

niecības kursa noteikšana, pareizaki _ sākot, tam ir
dziļa principiāla nozīme. Līdzīgi musu apstākļiem,
privilēģiju piešķiršana valsts uzņēmumiem ir noti-
kusi arī citās zemēs, un tāpēc arī, vispasaules saim-
nieciskā konference 1927. gada piegrieza minētai
problēmai sevišķi lielu vērību un savos ieteikumos
noteikti izsacījās par katru privilēģiju likvidēšanu.
Man šķiet, ka šo atzinumu mūsu valstī vajadzētu
tikai apsveikt.

Ievērojot to, ka mūsu nolūkos ietilpst ari likvi-
dēt visus tādus valsts uzņēmumus, kuriem ir komer-
ciālas peļņas pazīmes, kuriem nav valsts drošības
un publisku pakalpojumu raksturs, mes uz noteiktā-
ko veicināsim privātās iniciatīvas attīstību, ta atsva-
binot valsts aparātu no viņai nepiemērota darba.
Vienu daļu izdosies racionalizēt, kas liela meta ra-
cionalizēs ari mūsu valsts pārvaldes aparātu, un
dos iespēju drīzāk atrisināt sasāpējušo ierēdņu jau-
tājumu, nesaprotot.zem tā tikai pāris latu pielikšanu
pie ierēdņu mēneša algas, bet gan racionālu ierēdņu
stāvokļa uzlabošanu, gādājot par higiēniskiem dar-
ba apstākļiem un racionalizējot darba iespējamības.
Tāda valsts ierēdņu stāvokļa patiesa_ uzlabošana,
piegriežot vērību darba faktoriem, spēle izšķirošu
lomu kurā katrā daribā un arī valsts administratīva
darbā.

Priekšsēdētājs- P. Kalniņš: (Saucieni no vie-
tām: «Vēla laika dēļ!...»_) — Sēdi turpināsim līdz
pīkst. 1. — Vārds deputātam Rudevicam.

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Šī gada budžets, tāpat ka visi agrā-
kie pilsonisko valdību budžeti, ir pilsonisko šķiru
interešu budžets, uz ko jau mums katru gadu ir bi-
jis jāaizrāda.

Jāsaka, ka šogad un arī katru- gadu šķiru inte-
reses tanī politikā, -uz kuru dibināts ari šis budžets,
kļūst arvien spilgtākas, un šķiru politika paliek ar-
vien aktīvāka. To pierada budžeta politika it se-
višķi tagadējās valdības laikā, to pierada arī kaut
tikai dažas ārējas pazīmes. Tagadēja koalīcija, ku-
rā apvienojusies, ar ļoti maz izņēmumiem, visa La-
tvijas pilsonība, sākot no galējā laba spārna līdz ta
sauktām centra grupām, šī koalīcija ^viskatego-
riskākā veidā piesavinājusies sev monopola tiesības
noteikt, kā jārīkojas ar valsts un visas tautas lī-
dzekļiem, neraugoties uz to, ka budžeta skaitļi, ku-
rus te atkārtoja Annusa kungs un par kurieni diez-
gan plaši runāja finanču ministra kungs, dibinās lie-
lā mērā un, es gribētu teikt, savā lielāka daļa uz La-
tvijas darba, ļaužupleciem. Neskatoties uz visu to,
tagadējā pilsoniskā koalicija cenšas attīstīt šinī bu-
džetā zināmu diktatūras polītiku. Visas tagadējās
valdības ārējās pazīmes uz to jau, skaidri norada.

Ņemsim piemēram, samērā sīku, bet rakstu-
rīgu gadījumu.

Tagadējā koalicija, lai paturētu
^

savas rokas
pilnīgu monopolu šī budžeta sastādīšana, nepielai-
žot ne mazākos opozīcijas iespaidojumus, jau pašu
budžeta kommisiju sastādīja tā, lai tur nebūtu va-
jadzīgās proporcijas, kas atbilstu Saeimas sastā-
vam. Otrkārt koalicija savās apspriedes par valsts
budžeta līdzekļiem jau iepriekš visu ir izlēmusi un
Ministru kabinetam jau noteikusi tos posteņus, ku-
ros, pēc viņas domām, būtu lielākais grēks un lie-
lākā nelaime, ja opozicijai Saeimā izdotos kaut ko
grozīt.

Tas pats notiek arī visādas blakus, iestādes, kas
rīkojas ar valsts līdzekļiem. Ņemsim to pašu_Kul-
tūras fondu. Tur koalīcija ir ievedusi tādu diktatūru
un nodrošinājusi mantīgai pilsonībai tādas monopola
tiesības, ka nevienu grasi vairs nevar dabūt strād-
nieku kultūra, varbūt, izņemot tos nedaudz grašus,
kurus koalicija grib atmest no žēlastības. Tas vien
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norāda, kādu polītiku ietur tagadējā koalicija attiecī-
bā pret visas tautas līdzekļiem, pret šo līdzekļu sa-
kopošanu nu izdalīšanu.

Ar vārdu sakot, viņa ir kļuvusi visaktīvākā cī-
ņā pret strādnieku Šķiruun pret visām Latvijas ne-
mantīgām aprindām. Tapec mes nevaram- budžeta
jautājumam pieiet tikai no lietderības viedokļa. Pro-
tama lieta, arī mūsu runātāji nepaies garam! šī bu-
džeta uzbūvei un budžeta skaitļiem un iztirzās arī
šo jautājumu būtību un lietderību. Bet no musu
partijas viedokļa šim budžetam piemīt vel viena vis-
pārējā puse. Tā ir tās polītikas atšifrēšana., kas di-
binās uz Šiembudžeta skaitļiem.

Piegriežoties šai politikai, negribu daudz runāt
par mūsu ārējo polītiku, jo visiem ir pietiekoši skai-
dri zināms, ka šīs valdības ārēja politika ir viena no
nesekmīgākām ārlietu politikāni, kas neko nav va-
rējusi dot Latvijas valsts saimnieciskai dzīvei. Ja
viņa ko ir devusi, tad vienīgi zaudējumus.

Ja piegriežamies iekšējai politikai, kurai tiek
doti šī budžeta līdzekļi, tad, protama lieta, ne iekš-
lietu resora, ne arī satiksmes resora un izglītības
resora .skaitļi kā tādi nekā nedod, jo artiem varētu
attīstīt arī citādu polītiku nekā ir tagadējai valdībai.
Šos budžeta līdzekļus izlieto tagadējā valdība, kas
savā deklarācijā solīja administratīvās varas prak-
ses paplašināšanu. Tas ir lielā mērā pildīts tāda
kārtā, ka strādniekiem, kūpi cīnās par savu eksi-
stenci, par savām tiesībām, ir likti ceļa visi admi-
nistratīvās varas šķēršļi. Šī administratīva vara
nevar būt bez represijām, kas pret strādniecību ir

1

vērstas ar visādām konfiskācijām, ar preses brīvī-
bas ierobežošanu, 'policijas pipkām, aizsargu terro-
ra polītiku uz laukiem un ar to polītiku, kas grib
fašistizēt mūsu. armiju un ar kuru mumssīvi jaci-
ņās, lai vismaz novērstu atklātu un izaicinošu mēģi-
nājumu nodot mūsu armiju fašistu rokas.

Ja paraugāmies tuvāk mūsu armijas politika,
tad varētu sacīt, ka tā grib ievest mūsu arm:ija_ gal-
venā kārtā pātaru kultu, atradināt armiju, no demo-
krātiskas republikas un demokrātiskas satversmes
ierašām un to cienīšanas, sagatavot armiju tam
gadījumam, kad Latvijas mantīgai pilsonībai kād-
reiz varētu rasties vajadzība ar varas līdzekļiem
uzstāties pret Latvijas demokrātisko satversmi. Tās
domas vispilgtāk pauž mūsu vecie cara laika ģene-
rāļi ar ģenerāli Radziņu priekšgalā.

Vēl jāaizrāda uz to mūsu iekšējās polītikas da-
ļu, kas pārkāpj starptautisko tiesību principus, un
tās izturēšanās pret citu valstu politiskiem
emigrantiem. Mums. visiem ir zināmi fakti par
Lietuvas brīvības cīnītāju izdošanu, par Lietuvas
fašistisko slepenpolicistu piedalīšanos Lietuvas emi-
grantu vajāšanā Latvijā un beidzot fakti par to skan-
daiiozo gadījumu, kas nesen, notika ar vienu Lietu-
vas politiskobēgli Misiuli, kura izdošana notika,
nerēķinoties pat ar to faktu, ka viņu var nodot Lie-
tuvas kara tiesai. (G. Mīlbergs no vietas: «Kāds
tam sakars ar budžetu?») Sakars, Mīlberga kungs,
ir tāds, ka katrai politikai ir vajadzīga nauda un
jūs par atvēlēto naudu nodarbojaties ar šādu polī-
tiku. Valdības politika attiecībā uz citu zemju poli-
tiskiem emigrantiem — brīvības cīnītājiem irbijusi
noziedzīga un muļķīga. Noziedzīga tā ir bijusi tā-
pēc, ka tā ir pārkāpusi katras kulturālas un civili-
zētas zemes, kaut arī pilsoniski demokrātiskas ze-
mes, parašas un likumus. Muļķīga tā ir bijusi tāpēc,
?k&y nezin kādu iemeslu dēļ, mūsu valdībai ir vaja-
dzējis līst uz vēdera. Lietuvas fašistu priekšā. Šai
politikai, ar kuru nodarbojas Iekšlietu ministrija,
cieši seko arī mūsu tiesa ar saviem pazīstamiem
procesiem.

Šī politika met ēnu arī uz pašvaldibu._ Apspriežot
pilsētu pašvaldības likumu, labi redzējām to ten-
denci, kāda ir mūsu iekšlietu politikai pašvaldības
jautājumā, proti — tā cenšas paplašināt administra-
tīvo varu un koncentrēt visus pašvaldības- uzdevu-
mus Iekšlietu ministrijas rokās, iznīcināt demo-
krātisku pašvaldību. To rāda pašreiz Saeimas die-
nas kārtībā esošā likuma, apspriešana, to rāda Iekš-
lietu, ministrijas iejaukšanās pašvaldības politikā.
Tā tad arī šeit mūsu iekšlietu polītikas princips ir
pretējs katram 1demokrātiskas polītikas principam.

Beidzot, runājot par Iekšlietu ministrijas poli-
tiku, jāaizrāda, ka vienu no svarīgākām un galve-
najām daļām tanī ieņem tā sauktā cīņa ar kommu-
nismu jeb, plašākā nozīmē, — valsts drošības poli-
tika. Cīņā ar kommūnismu tagadējā valdība rīko-
jas pretēji Latvijas demokrātiskai satversmei un pa-
stāvošiem likumiem. Ja arī par pašiem likumiem un
satversmi var būt strīdi — neviena satversme un li-
kumi strādniecībai nav rakstīti uz mūžīgiemlaikiem,
bet katrā gadījumā, tāpat kā reakcionārā pilsonība
cenšas satriekt šo satversmi un iznīcināt likumus,
arī strādnieki centīsies tos piemērot savam garam,
— tad tomēr katrā zemē vajaga būt tā,ka pastāvo-
šie likumi tiek pildīti. Sociāldemokrāti nevar pie-
krist tagadējās valdības politikai, tā sauktā kom-
mūnisima apkarošanā, jo viņa nerēķinās ar Latvijā
pastāvošiem likumiem. Būdami kommūnistu poli-
tiskie pretinieki, sociāldemokrāti, protams, nav at-
teikušies un neatteiksies no cīņas ar viņiem', bet ne-
kādā ziņā sociāldemokrāti nevar piekrist tai poli-
tikai, kas kommūnisma dēļ grib iznīcināt Latvijas
satversmi un likumus. Tas nav vajadzīgs-. Tad šī
cīņa izvēršas par Latvijas demokrātijas un strād-
niecības apkarošanu.

Ja gribētu vēl piegriezties jautājumampar valsts
vispārējo drošību, tad man zināmā mērā kūriozuma
dēļ gribētos aizrādīt uz to polītiku, ar kādu kādreiz
ir nodarbojušies mūsu politiskie pretinieki — labais
spārns. Kādreiz bija laiks, tas bija kreisās valdības
laika_, kad labā spārna orgāni katru slepkavību u. t.
t. mēģināja aprakstīt ar virsrakstu: «Valsts drošī-
ba apdraudēta» un izskaidrot to tā, ka . sociālde-
mokrātu atrašanās valdībā atraisot visus noziedzī-
gosinstinktus, kāpēc arī notiekot slepkavības, kau-
šanās, laupīšanas, uzbrukumi u. t. t. Ja mēs tagad
mestu skatu uz laupīšanām, slepkavībām u. t. t. un
ja gribētu tām piegriezt tādu vērību, kādu savā lai-
ka tampiegrieza mūsu, politiskie pretinieki demago-
ģijas

^
deļ, tad būtu jāsaka, ka tagad ir vislielākā ne-

drošība
^

Tagad piemēram augstākā sabiedrībā
praktizē lietas, kas lielā mērā bojā zemāko tautas
slāņu morāli.

Ja piegriežamies šīs valdības sociālai politikai,
tad te pirmā vietā ir svarīgi uzbrukumi sociālās po-
litikas laukā, kas jau likti ari Saeimas dienas kār-
tība; tas ir_ uzbrukums strādnieku slimo kasēm.
Mes nedomājam, ka mums ir tikai viena rakstīta
satversme, kam ir virsraksts «Latvijas valsts sa-
tversme». Nē, mums jābūt arī faktiskai satversmei,
kas atbilst demokrātiskas valsts stāvoklim, un pie
ta's pieder arī sociālā satversme, kuras svarīga sa-
stāvdaļa ;ir strādnieku slimo kases. Bet te aiz da-
līšanas un jespāidai iekarošanas tieksmēm un, var-
būt, zināmā mērā arī aiz kapitāla uzkrāšanas tiek-
smes, kuru grib nodrošināt mantīgām šķirām, ir bi-
jis jaciešlstrādnieku šķirai. Ne ko citu, kā nekau-
nīgu uzbrukumu musu satversmei, nozīmē tie gro-
zījumi, ko valdība _ jau ir izdevusi par slimo ka-
sēm; turpretim visa pārējā mūsu sociālā politikā
mēs neredzam neviena sola, ar ko valdība un ta-
gadēja koalicija paradītu kādu gatavību tālāk iz-
veidot musu sociālos likumus. Un arī tie sociālie
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likumi, kas veļ neskaitās par formāli apdraudētiem,
faktiski jauir apdraudēti ar to, ka tos nepilda; tāds
ir piemēram likums par 8 stundu darba laiku.

Ja piegriežamies, vēl vienai ļoti svarīgai darba
ļaužu grupai Latvija, t. i. laukstrādniekiem, tad jā-
saka, ka no visiem valsts līdzekļiem, kas te pa da-
žādam rubrikām sadalīti, nekas nepaliek pāri lauk-
strādnieku vajadzībām: laukstrādnieku nodrošinā-
šanasnav tikpat kā nekādas, laukstrādnieku sociālas
likumdošanas nav nekādas. Visi tie projekti, kurus
sociāldemokrātu frakcija ir jau agrāk iesniegusi par
laukstrādnieku darba laiku, laukstrādnieku nodroši-
nāšanu, ir palikuši guļot, un, pastāvot tagadējai
valdībai, tagadējas koalīcijas politikai, nav ko gai-
dīt, ka pacelsies kāda balss arī par laukstrādnieku
nodrošināšanu.

Ja gan — par lauku saimniekiem tiek .runāts ļo-
ti daudz. Nav noliedzams, ka no lauksaimniecības
ražošanas spēju viedokļa arī tie ir tautsaimnieciski
svarīgs faktors; bet ciktāl tas mūsu tagadējai val-
došai pilsonībai liekas svarīgs, tad svarīgs tas ir
tikai tādā nozīmē, vai nevarētu, tā sakot, uz lauk-
strādnieku algu samazināšanas rēķina uzkrāt kā-
dus līdzekļus mūsu lauksaimiecībai. Jūs gribat
lauksaimnieku stāvokli pacelt ar valsts pabalstiem
un laukstrādnieku algu nosišanu.

Mūsu sociālā politikā un arī tautsaimniecībā vis-
pārīgi liela loma ir bezdarba jautājumam. Strādnie-
ku šķiras nenodrošinātība un strādnieku šķiras
posts šeit izpaužas visspilgtāk. Bet mēs redzam,
cik skopi līdzekļi ir atvēlēti mūsu budžetā līdz šim
un arī šinī budžetā bezdarba apkarošanai. Ja nu
ne tieši bezdarbnieku pabalstīšanai, ko mūsu pilso-
ņu kungi nekad nevar atzīt, tad vismaz bezdarb-
nieku nodarbināšanai varētu paredzēt zināmus lī-
dzekļus,, lai bezdarbnieki nenonāktu izmisuma stā-
voklī, kādā viņi zināmā gada laikā vienmēr atrodas.
Šīm vajadzībām, strādnieku šķiras interešu vaja-
dzībām, budžetā tiek dota tikai desmitā vai piektā
daļa no tā, kas būtu. vajadzīgi sakarā ar līdzšinē-
jiem piedzīvojumiem bezdarba apkarošanā.

Tāda īsos vārdos ir mūsu tagadējās valdības so-
ciālā politika, kuras vispārējā tendence ir aktīvs
uzbrukums strādnieku sociāliem likumiem un mē-
ģinājums jvisādiem veidiem un līdzekļiem paslikti-
nāt to stāvokli, kāds līdz šim, ir ibijis.

Ja pieejam pie mūsu strādniecībai vispārīgi ļoti
svarīga saimnieciska jautājuma— strādnieku algām
un viņu saimnieciskām' cīņām, tad gribētos domāt,
ka ja šeit tik daudz rūpējas, par to, kā uzkrāt kapi-
tālus, kā aizsargāt rūpnieku intereses, vai kā fi-
nanču ministra kungs teica — atlaist nodokļus ka-
pitālam, tad varētu gaidīt, ka valdība vismaz iztu-
rēsies ar iecietību pret to cīņu, ko strādnieku šķira
ved par savu eksistenci. Bet pilsoniskos laikrak-
stos, «Brīvajā Zemē» un «Latvī», kas lielā mērā
nosaka tagadējās valdības polītiku, ir runa par to,
ka lauku strādnieku algas par katru cenu vajaga
nosist un ka te jāiet privātiem lauksaimniekiem
palīgā, jāiejaucas valsts varai, mākslīgā kārtā
veicinot ārzemju strādnieku ieplūšanu u. t. t. Tā tad
te koalicija tur savās rokās valsts varas aparātu,
lai pirmā izdevīgā gadījumā mestos palīgā lauk-
saimniekiem un rūpniekiem nosist strādnieku algas.

Tāpat, kā tagadējā koalicija un sevišķi zemnie-
ku savienība ir nodarbināta attiecībā uz lauksaim-
niekiem pie algu nosišanas, tas ir arī ar rūpniecības
strādniekiem. Kad viņi savu saimniecisko interešu
dēļ ir spiesti uzsākt saimniecisku streiku, tad tikai
vajaga redzēt, kāda ir tagadējās valdības politika.
Tagadējā valdība tad neteic vis, ka strādnieki paši
saviem spēkiem, streikojot atsevišķos uzņēmumos,
nav spējīgi pacelt savas algas līmeni un ka, tapec
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valsts varai jāiejaucas šiem strādniekiem par labu.
Nē, taisni otrādi! Parasti tiek sludināts tā sauca-
mais «darba brīvības» princips. Saka: dodiet tie-
sību strādniekiem strādāt! Visi tie, kas _stre,iko, vi-
sas tās strādnieku organizācijas, kas mēģina strei-
kus organizēt, uzskata par «pretvalstiskam» un pat
par «valsts nodevējām». Bet tasi ir vēl maz! Tam
pašā laikā uzņēmējiem, palīgā steidzas vēl arī polij
cjja. Tāda ir tagadējās valdības politika attiecība
pret strādniekiem.

Ja ir runa par to, ka mūsu rūpniecību vajadzētu
pacelt un attīstīt, tad pirmais jautājums dr — vai
nevarētu zemāk nospiest strādnieku algas. Ja ir
runa par to, vai nevarētu pacelt lauksaimniecību,
tad pirmais burvja līdzeklis ir: vai nevar nospiest
laukstrādnieku jalgu. Par to nav runa, ka laukstrād-
niekus varētu nostādīt līdzīgi pilsētu strādniekiem
ar tiem pašiem sociāliem likumiem. Tāda jautāju-
ma nav. Tādu posteņu budžetā nav. Bet taisni
otrādi; sagatavo visādus uzbrukumus šiem liku-
miem, lai tos posteņus, kas jau ir strādnieku lab-
klājības rubrikā, vēl samazinātu.

iNepietiek vēl ar to! Visu laiku mēs griežamies
kā burvja riņķī un nevaram atrast līdzekļus, ka
piespiest uzņēmējus pilsētās un uz laukiem izmaksāt
tās algas, kuras pēc pastāvošiem līgumiem nopelnī-
tas. Mēs zinām uzņēmējus, kuri algas sistemātiski
neizmaksā. Bet šeit atkal nav nekādas valdības ak-
tīvas politikas, valdība neatrod nekādus_ līdzekļus,
pareizāki sakot, negrib atrast līdzekļus, kā piespiest
uzņēmējus, kuri neizmaksā strādniekiem algas un
tādā kārtā viņus vienkārši apzog, to darīt, neatrod
līdzekļus, lai viņus kā krāpniekus sodītu. Tādus li-
kumus tagadējā Saeima nespēj izdot un neizdos.

Nepietiekar to vien, ka valdība oficiāli iejaucas
šinīs strādniekiem svarīgos jautājumos, pareizāki
sakot, viņa iejaucas tikai pret strādnieku interesēm
mantīgošķiru interesēs. Bet mantīgo šķiruirokās ir
bez tam vēl citi līdzekļi; mantīgā šķira visā klusībā
lieto savu saimniecisko terroru pret strādniekiem,
pret tiem, kas grib aizstāvēt savas intereses algu
jautājumā, pret tiem,kuri ir polītiskinoskaņoti pret
šiem saimniekiem un kuriem ir pretēji politiskie ie-
skati. Viņiem ir jau tikdaudz līdzekļu, rokā pret
strādniekiem, viss saimnieciskais spēks un uzņēmēju
vara, tomēr valdība no savas puses iejaucas par
labu stiprākam un par ļaunu vājākam. Ar saviem
varas līdzekļiem ministrija iejaucas katrā lielākā
vai mazākā gadījumā šinī cīņā starp strādniekiem
un uzņēmējiem, lai izšķirtu cīņu strādniekam par
ļaunu un uzņēmējam par labu. Šī cīņa stanp uzņē-
mēju un strādnieku., šī saimnieciskā cīņa ir ļoti kar-
dināls jautājums strādniekiem, bet tagadējās valdī-
bas politika ar visiem līdzekļiem mēģina šo cīņu
padarīt vienpusīgu, lai tikai realizētu, savu reakcio-
nāro polītiku pret strādniekiem..

Runājot par saimnieciskām nastām, kam ir sa-
kars ar budžetu, gan jāsaka,ka te ir lielāka «demo-
krātija». Tagadējā koalicija ir saņēmusi savās ro-
kas kontroli un pat zināmu diktatūru par budžeta
izlietošanu, bet tomēr — jāatzīmē — ļoti «demokrā-
tiski» ir nostādījusi šo budžeta ienākumu posteni —
nodokļus. Nodokļu ziņā strādnieks nes vissmagā-
kās nastas, samērā ar saviem ieņēmumiem un savu
nelielo algu. Viņš maksā vislielākos procentus par
maitām. _ Visi tie darbinieki, kuru algas saimnie-
ciskais līmenis tikai mazliet pacēlis uz augšai, jau
maksa arī tiešos nodokļus, progresīvo ienākuma no-
dokli, bez šiem vislielākiem netiešiem nodokļiem.
Kā dzirdējāni no finanču ministra, ir tendence .pa-
augstināt muitas, ievedot tās .arī tiem lauksaimnie-
cības ražojumiem, kuriem līdz šim to nefeija,:tm> pa-
augstināt muitas arī rūpniecības aizsardzības inte-
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resēs. Visi tie pasākumi, kas grib balstīt lauksaim-
niecību un rūpniecību, dibinās uz to, ka jānotiek ka-
pitāla koncentrēšanai Valdība tam steidzas pretim
ār tā sauktām ievedlēsēm

^
kas izradās par spekulā-

cijas līdzekli dažiem pilsētu spekulantiem, ar linu
cenu stabilizēšanu u. t. t., bet vissmagākās nastas
jānes strādniekiem, mazzemniekiem un jaunsaimnie-
kiem.

Daudz runā par jauna kadastra likuma nepie-
ciešamību, lai izlīdzinātu netaisnību, kāda nodarīta
jaunsaimniekiem. Tas maksātu desmitiem miljonu
latu, tāpēc jāšaubās, vai kādreiz rāsies līdzekļi šī
kadastra realizēšanai. Ja arī tos dabūs, tad pie ta-
gadējās polītikas ... (sauciens no vietas: «Ieka-
sēs no jaunsaimniekiem!») — Ja iekasēs no jaun-
saimniekiem, tad droši vien tie tiks atdoti vecsaim-
niekiem, un tur, kur vajadzēs iet pretim jaunsaim-
niekiem, līdzekļu trūks. Ja _arī_ viss tas butu, tad
tomēr, nonākot pie jaunas vērtēšanas, vecsaimnie-
kiem būs .pietiekoši liels svars, lai jaunsaimniecībais
novērtētu ne mazāk netaisni, kā tas ir darīts tagad.
(G. Mīlbergs no vietas: «Cerams, ka Jus nāksit pa-
līgā!») Jums gan mēs neiesim palīgā, bet_ jaunsaim-
niekiem esam gājuši palīgā vienmēr! Mes neiesim
palīgā tai dusu politikai, kas grib jaunsaimniekus ap-
spiest. (G. Mīlbergs no vietas: «Jus pavisami ne-
esat palīdzējuši!»)

Pret strādnieku šķiru, kā lauku, tā pilsētu, taga-
dējās apvienotās vaidošās pilsonības politika ir tik
netaisna, cik vien netaisna tā var -but _ un cik
vien netaisnu to var iedomāties. Bet labākā stāvoklī
nav arī vidusšķiras, kas saucas par Latvijas sīk-
zemniekiemun jaunsaimniekiem. Kāda politika tiek
realizēta šeit? Ja uzņēmēji un lauksaimnieki, kas
iet aiz zemnieku, savienības, katra gadījuma meklē
izdevību uzbrukt strādnieku likumiem, _iai atņemtu
viņiem slimo kases, tad-ir koalīcijā arī tādas grupas,
kas uzbrūk arī vēl citiem Latvijas _ iedzīvotāju slā-
ņiem, proti — jaunsaimniekiem, tāpēc ka viņi uz
agrārās reformas vai, pareizāki sakot, agrāras re-
volūcijas pamata ir saņēmuši muižnieku zemi. Ta-
gadēja koalīcijā ir vēl kāda grupa, kurā lielā mēra
reprezentēta vecā muižniecība, kas nekad nezaudē
cerību atgūt kaut daļu no zaudētā, ko viņa uz-
skata sev par nolaupītu. Tagadējai koalīcijai šķiet,
ka ir pienācis īstais laiks kaut ko darīt.

Iesākās viss ar pazīstamo Senāta lēmumu par
agrāro reformu. Nu, kungi, jūs teiksit: kads_ tam
sakars ar budžetu. Sakars ir tāds, ka budžeta pa-
redzētas arī tiesu iestādes, paredzētas senatoru kun-
gu algas un citi līdzekļi tiesu iestāžu 'Uzturēšanai u.
t. t. Tāpēc mēs varam runāt par to, ka mūsu ties-
neši un senatori varētu arī citādi rīkoties un neno-
darboties ar šādu pdlītiku. Ja sāksim aplūkot bu-
džeta posteņus, ja sāksim runāt par tiesnešu atalgo-
jumu, tad varbūt strīdi būs mazāki, bet par tiesas
kungu darbību slēdziens' dr cits. Vienalga, ,vai viņi
saņem lielas vai mazas algas, bet fakts ir tas, ka
viņu politika ir kaitīga plašākām iedzīvotāju masām.
Uz agrārās reformas likuma pamata ir nodibināju-
sies vesela jaun-un sīksaimnieku šķira — mūsu jaun-
saimnieki; pavisam nodibinātas ap 100.000 jaunsaim-
niecības, un pēc tam, kad šīs sīksaimniecības ir no-
dibinājušās, zem tagadējās koalicijas spārniem biju-
šie Baltijas muižnieki ir panākuši Senāta tulkojumu,
ka revolūcijas kārtā nodibinātās jaunsaimniecības
var apstrīdēt tiesā. Mēs zinām, ko nozīmē vārdi
«tiesā apstrīdēt». Mēs redzam, ka grupas, kuras
interesē agrārās reformas, iznīcināšana vai satricinā-
šana, realizē savas prasības caur koalīciju. Viņas
izlieto koalicijas algotos tiesnešus un ierēdņus, lai
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aizstāvētu savas intereses "pret plašākām tautas ma-
sām.

Otrs jautājums bija landesvera jautājums, kas
stipri aizskāra strādnieku šķiru, bet reize ari pla-
šas tautas masas, un kas sevišķi pastrīpoja to, ka
Latvijas mantīgai pilsonībai, kas apvienojusies ta-
gadējā koalicija, .satrūkuši visi garīgie un morāliskie
sakari ar bijušiemLatvijas brīvības cīnītājiem. Bal-
tijas muižnieki 'piespieda tagadējo Latvijas pilsonī-
bu celt pieminekli landesvēristiem un piešķirt tiem
privilēģijas. Neradās tagadējā koalicijā_ speķi, kas
būtu spējuši stāties tam pretim. Tomēr, ja radās
spēks, kas izšķīra šo jautājumu jums nelabvēlīga
garā, tad tas radās opozīcijā.

Attiecībā pret sīkzemniekiem un jaunsaimnie-
kiem var runāt par dažādiem saimnieciskiem jautā-
jumiem, par to starpnieka lomukāda ir tirgotajiem,
par to kredīta politiku, kādu realizē un ir realizēju-
šas sevišķi mūsu privātās bankas, ciktāl saimnieki
un jaunsaimnieki ir nokļuvuši viņu rokas; bet šos
saimnieciskos jautājumus es negribu tuvāk apskatīt,
pie tiem pakavēsies citi mani kollegas.

Vienu lietu gan grību uzsvērt,kas ir veca lieta
mūsu pilsonības saimniekošanas politikā, — ta ir
viņas korrupcijas politika. Mēs nedrīkstam nodot
tagadējās valdības rokās šī budžeta izpildīšanu. Mes
to nevaram darīt jau tamdēļ vien, ka šī politika, se-
višķi Latvijas pilsonības politika, ir noteikti naidīga
strādnieku šķirai. Spriežot pēc visiem tiem centie-
niem, kādus te tēloja finanču ministris Petrevics—
tā ir aktīva, uzbrūkoša politika strādnieku šķirai.
Man šķiet, ka nodot tautas līdzekļus šīs valdības ro-
kās nevar arī tie, kas, varbūt, principā piekrīt šīs
valdības politiskam kursam; to nevar vienkārši tā-
pēc, ka viņi nevar personīgi uzticēties tiem ļaudīm,
kuri Latvijas pastāvēšanas 11 gadu laikā nepār-
traukti ir nodarbojušies, ar korrupcijas_ polītiku —
panamu polītiku. Ja gribētu tam pierādījumus mek-
lēt, tad pašreizējie notikumi tam ir visspilgtākais
pierādījums, proti, ka korrupcijas politika no jūsu
saimnieciskās politikas sistēmas nav izskausta, bet
gan ar katru gadu vēl pastiprinās. Neraugoties uz
to, ka mēs esam daudz cīnījušies ar šo politiku, ta
ka pat grūti iedomāties, kāda šī politika izskatītos
tad, ja mūsu opozīcijas nebūtu, tomēr arī tagad, kad
mēs cīnāmies ar šokorrupciju, šī korrupcijas poli-
tika vienmēr ir lauzusi sev ceļus

^
vienmēr ir atra-

dusi zināmu izeju un ir nostiprinājusies. Ja tagad
skaļi runā par «Latu» un «Uniona banku», tad tā nav
nejaušība; abi šie uzņēmumi ir tikai pāris locekļi
visā korrupcijas polītikas sistēmā un arī jūsu pil-
soniskā saimnieciskā sistēmā. Tā politika, kas paš-
reiz ir dienas kārtībā, pirmā kārtā liecina par to,
ka nevar uzticēties tiem ļaudīm, kuri zem Latvijas
atjaunošanas sabiedrības «Lats» izkārtnes ir no-
stiprinājuši un izveidojuši vienu krāpšanas un vek-
seļu viltošanas organizāciju, kuri savās bankas ir no-
darbojušies ar lietām, par kurām jau tagad vairāk
vadošas personas sēž aiz restēm, ko jūsu, pašu pil-
soniskā tiesa un prokuratūra ir atzinušas par vaja-
dzīgu; un, bez šaubām, tie vēl nav visi, kam arī būs
jāsēž aiz restēm. Šai politikai nevar uzticēties ne
tikai strādnieki, bet arī tās aprindas, uz kuram tā it
kā atbalstās. Arī jaunsaimnieki
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nevar uzticēties to

partiju politikai, kas viņus vazāaiz deguna savos
kongresos, kurus sarīko tikai tāpēc, lai skaļi izrunā-
tos, bet pēc tam lai nobīdītu pie malas visus aizrā-
dījumus. Nevar uzticēties šādai politikai arī vecā
zemniecība.

Protama lieta, viņiem ir viens līdzeklis — valsts
pabalsti. Ar tiem viņi cenšas apmierināt (Zemniecību.
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Arī tagadējas polītikas perspektīvās mēs neko citu
neredzam: ja daudz, tad šo valsts pabalstu sistēmu.
Bet _es. domāju, kungi, ka tik daudz Latvijai naudas
tomēr nebūs, lai jus ar šiem pabalstiem aizpildītu
visus tos robus, kurus ir situsi lauksaimniecības kri-
ze, lai jus ar tiem nodrošinātu savu politisko iespai-
du ka ļoti devīgi unjabvelīgi cilvēki saviem vēlē-
tajiem, tanī pat laikā izlietodami un izmantodami
visus apstākļus, visu savu stāvokli Saeimā, valdī-
ba, Latvijas banka un citur, laiaiz daudz šaurākiem
kliķes un personīgiem iemesliem šos valsts līdzekļus
izšķiestu, izsaimniekotu un aizpludinātu pa dažā-
diem krimināliem ceļiem. Tagadējais koalicijas po-
litika, runājot par izredzēm nākotnē, grib veicināt
sava iekšējā politikā reakciju, ir vērsta pret mūsu
demokrātisko satversmi.

Ja gribam runāt par sociālo politiku, tad tās -iz-
redzes ir — socialo_ likumu iznīcināšana, strādnieku
apspiešana un vispār strādnieku šķiras nospiešana,
ka politiski, ta sociāli. Tagadējās valdības saimnie-
ciskas-aiņ -finanču politikas izredzēs ir, kā te jau ļoti
skaidri finanču ministra kungs pateica — kapitālu
koncentrācijas veicināšana, samazinot kapitālam no-
dokļus, protams, nesamazinot valsts izdevumus resp.
pārveļot šos nodokļus uz nemantīgām šķirām, at-
balstot tikai turīgo lauksaimniecību. Nav nekādas
perspektīvas, par ko varētu sacīt, ka tā grib veici-
nāt Latvijas tautsaimniecībā daudzmaz veselīgas
tendences, radīt veselīgu virzienu.

Lai raksturotu tās saimnieciskās polītikas ten-
dences, kādas ir bijušas valdošai pilsonībai jau kopš
vairāk gadiem, kas izaugušas tikai pēdējā gadā,
gribu minēt divus piemērus un rādīt, kā zemnieku
savienības noteicošā politika — jo zemnieku savie-
nība i-r_bijusi noteicošā gandrīz visās valdībās — no
paša sākuma gan ir labi un gludi mācējusi korrup-
cijas veikalus dibināt, bet galīgi nesaprātīga ir bi-
jusi Latvijas tautsaimniecības polītikas attīstīšanā.

Ņemsim rūpniecības .attīstību. Bez šaubām, arī
Latvijas strādniekus lielā mērā ieinteresē tas, kā
attīstīties Latvijas rūpniecībai, kā tai paplašināties;
un te nu arī ,finanču ministra kungs itin skaidri pa-
teica, ka ir vajadzīgs, lai šī rūpniecība, būtu konku-
rences, spējīga, kas pašreiz neesot, un ka šai rūp-
niecībai vajadzīgi tirgi. Tai pašā laikā arī tagadē-
jie valdības vīri spiesti konstatēt, ka tirgus šai rūp-
niecībai lielā mērā -ir pavēris arī mūsu tirdzniecības
līgums ar Padomju savienību. Bet vai jūs atcera-
ties, kāda bija jūsu politika tad, kad šo līgumu
slēdza? Tad jums nebija sajēgas par to, ka mūsu
rūpniecībai vajadzētu tirgu. Tad jūs šim saimnieci-
skam jautājumampiepināt klāt savu reakcionāro po-
lītiku, un tad gandrīz vai visās tagadējās apvienotās
pilsonības galvās spokoļāspat apvērsuma nepiecie-
šamība. Latvijā, lai novērstu tās «briesmas», kā tir-
gus
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palīdzību. Tas ir viens piemērs, kas Ilustrē tagadē-
jās pilsonības polītiku. Tagad viņa pati spiesta at-
zīt, ka tirgi rūpniecībai vajadzīgi un vajadzīgi arī
līgumi; un tos varētu sagādāt vēl vairāk, ja jūsu po-
litika no sākuma būtu bijusi citāda, ja jūs šinī vir-
zienā būtu bijuši aktīvāki un enerģiskāki. Tanī lai-
kā jums nebija pat nekādas jēgas par to, kādai jā-
būt Latvijas saimnieciskai politikai, nebija jēgas par
to, kas varētu pacelt mūsu Latvijas ražošanas no-
zares. Jūs esat uz to piespiesti un varat zināmā
mērā būt pateicīgi tam mazākumam, kas jūs uz to
piespieda.

Mēs dzirdam arī, ka jāizbūvējot Daugavas spē-
ka stacija, jāizmantojot Daugavas ūdens kritumi.
Reize ar to mēs atceramies, kā bija ar Doles spēka
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stacijas jautājumu tad, kad noteicošais iespaids val-
dībā bija labajam spārnam un zemnieku savienībai.
Tagad gan jūs sakāt, ka šī jautājuma atrisināšana
zināma mērā pacelšot mūsu rūpniecību, ka mums
jarupejotiespar lētu dzinēja spēku mūsu rūpniecībai,
tikai neesot _ naudas. Varbūt izdošoties veikt šo
būvi ar privātā kapitāla palīdzību. Bet vai jūs ne-
atceraties, ka Latvijas pirmos pastāvēšanas gados
mes. šo jautājumu ierosinājām ļoti nopietni un sa-
cījām, ka tas ir viens no mūsu valsts saimnieciskās
dzīves galveniem uzdevumiem— palētināt rūpnie-
cībai dzinēja spēku? Vai tad zemnieku savienība,
nebija tā, kas teica, ka nevarot nest tik lielus upu-
rus par labu pilsētām, par labu pilsētas rūpniecībai
uz lauksaimnieku rēķina?

Ministra kungs sacīja,ka nrūsu lauksaimniecība,
cik dīvaini tas ar neizklausās, nespējot ražot tik
daudz labības, cik mēs patērējot un mums tā jāie-
vedot par 66.500.000 latu. Tūlīt uz karstām pēdām
viņš sacīja, ka tāds stāvoklis esot nenormāls, ka
valstij vajagot iejaukties, lai to novērstu. Mēs zi-
nāmāko nozīmē valsts iejaukšanāsar pabalstiem un
muitām, ar ievedlēsēm, linu cenu stabilizēšanu u. ti t.
Vel viņš piebilda, ka Vācija lielā mērā pabalstot,
lauksaimniecību. Es gribu ticēt, ka. Vācija, pabalsta
savu lauksaimniecību ar daudz miljoniem latu, bet
mes zinām arī to, ka Vācija ir ļoti attīstīta rūpnie-
cības zeme. Ja Vācija ar lieliem līdzekļiem at-
balsta savu lauksaimniecību, tad viņai ir, kur ņemt
šos līdzekļus, bet jūs, kas, visu laiku esat bijuši pret
rūpniecības attīstību, pret Daugavas izbūvi, pret
tirdzniecības līgumu slēgšanu ar austrumiem, ja jūs
tagad runājat par to, tad jums pašiem jākonstatē, kā
jums nav, kur_ ņemt līdzekļus, jo rūpniecība, kā jūs
paši. konstatējat, ir tāda stāvoklī
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var dot tos lielos līdzekļus, ko gāzt iekšā lauksaim-
niecība. Vienīgais, uz ko jus varat būvēt savu
plānu, ir — strādnieku algu nosišana, strādnieku iz-
mantošana, lai tā iegūtu līdzekļus lauksaimniecības
pabalstīšanai.

Lūk, tādsir stāvoklis. Pēc 11 gadiem- jūs esat
atzinuši, ka ta ir bijusi kļūda, Tā ir jūsu politika,
ka Latvija ir lauksaimniecības zeme, tā tad tai nav
vajadzīga rūpniecība;_ «bet šī lauksaimniecība var
novest Latviju dibena. Tie ir jūsu saimnieciskās
polītikas rezultāti. Veltīgi no jūsu viedokļa runāt
par kaut kādam izredzēm. Ta kā vispārējā politikā
jusu_ izredzes ir tikai strādnieku apspiešana, tad so-
ciāla politika tas ir tāpat. Lauksaimnieku stutēša-
nai vajadzīgos līdzekļus un rezerves, daudzos mil-
jonus jus nevarat_ salasīt nekur citur, kā vienīgi no
strādniecības. Luk, tāds ir jūsu iekšējās, ārējās un
saimnieciskas polītikas slēdziens.

Es domāju, ka visu šo apstākļu dēļ nevar būt
runa par to, ka Latvijas strādnieki varētu dāvāt
uzticību šī budžeta izpildītājai — tagadējai valdībai
un koalīcijai, neraugoties uz to, ka budžetā ir sum-
mas, kas nak par labu izglītībai, skolām, dzelzce-
ļiem u. t. t. un vel daudz_ citām labām lietām. Bet
jūsu rokas par šīm summām mums nav nekādas ga-
rantijas. Ne tikai uzticības jautājums ir svarīgs,
tas jau sen ir _skaidrs, bet svarīga ir pašas polītikas
grozīšana. Mes redzam, ka še Saeimā nogrupējums
uzticības ziņa tagadējai valdībai ir citāds, nekā ār-
pusSaeimas. To apliecina arī viens otrs kongress,
kura, neskatoties uz visam līderu un vadoņu pūlēm
notušēt un nobīdīt pie malas opozīciju, redzama zi-
nāma

^ neapmierinātība, kas soiež jūs kaut uz brīdi
rēķināties ar viņas domāni; bet, protama lieta, tas
nav uz ilgu laiku.
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*Ja mēs runājam par mūsu_ centra pilsonisko
grupu polītiku demokrātijas sargašana_ un veselīgas
tautsaimnieciskās polītikas realizēšana, tad_ jasaKa,
ka tādas viņām absolūti nav. Viņas vienmēr ir vil-
kušās astē zemnieku savienībai, nelūkojoties uz to,
kāda ir bijusi viņas saimnieciska politika; viņas
vienmēr ir vilkušās astē labā spārna politikai. Vi-
ņas ir skatījušās tikai uz vienu: ja mēs dabūjam zi-
nāmu daļu no budžeta summām, tad mums šķiet, ka
mūsu intereses tiek ievērotas. Ja tas tā, tad jūs
labā spārnā, zemnieku savienībā, varat nodarboties
ar korrupcijas politiku, varat nodarboties ar reak-
cijas polītiku, varat dot summas landesvēristiem,
varat tricināt agrāro reformu — mums gar to nav
nekādas daļas, kamēr nenāk traucējumi no ārpuses.
Tikai tad, kad kādu daļu līdzekļu koalicija atrauj un
jūs nesaņemat vairs savu, pēc jūsu domām, taisnīgo
daļu, tad jūs sakāt, ka zemnieku savienības korrup-
cijas politika neesot īsti pareiza. Jūs neuzskatāt
reakciju par reakciju tāpēc, ka tā ir reakcija, un jūs
neuzskatāt korrupciju par korrupciju, ja jums arī
kas tiek. Ja jums ir pienācīgs skaits locekļu ban-
kas padomē un citur, jūs sakāt: Berga politika ir
pieņemama; ja jumsšī skaita nav — jūs sakāt: Ber-
ga politika nav pieņemama.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Rudevic,
laiks iztek, r— Vai Augstais nams ir ar mieru paga-
rināt deputātam Rudevicam runas laiku? (Sau-
cieni no vietām: «Lūdzam!») — Lūdzu turpināt
runu.

A. Rudevics (turpina): Ja piegriežamies mūsu
kultūras un izglītības, politikai, tad redzam, ka ta-
gadējā valdība un mūsu, baznīckungi, kuri arī lielā
mēra reprezentē tagadējo koalīciju, arvien ir uzstā-
jušies pret katru izglītību, pret katru kultūru, pret
katru progresu. Tā ir bijusi strādniekiem naidīga
politika, taisni nāvējoša; tāpat arī tagad paceļas
balsis pret skolu politiku, sevišķi Latgalē, un pa-
ceļas ballsis vispār pret mūsu kultūras polītiku.
Strādnieku kultūrai budžetā piegriezta maza vērība
un atvēlēti tikai niecīgi graši, turpretim baznīcām
pabalsti ar katru gadu aug. Ir zīmīga parādība ta-

gadējās valdības politikā, ka tā lielā mēra doma di-
bināt savu labklājību uz baznīcas atbalstu un reliģi-
jas māņu stiprināšanu. Tas, bez šaubām, ir vaja-
dzīgs baznīckungiem., un koalīcijai savukārt ir vaja-
dzīgs baznīckungu politiskais atbalsts. Par baznīcas
šķiršanu no valsts, kādu lēmumu Saeima kādreiz
pieņēma, tagad nav vairs: ne runa, untas ari ir sa-
protams, jo baznīckungiem ir izdevīgi ekspluatēt
valsti, mācītāju interesēs ir stiprināt tumšosspeķus,
un tā baznīckungi visu laiku ved tagadējas valdības
politikai cauri savu polītiku. {K. Beldavs no vietas:
«Ko nu ;melš!») Baznīcā visvairāk melš!

Lai mēs pieietu šaipolitikai no kuras puses pie-
iedami, mums jāatzīst, ka šīs polītikas virziens, ne
politiskais, ne saimnieciskais virziens_ ir mums ne
tikai nepieņemams, bet ir naidīgs strādnieku šķirai
un visiem tiem tautas slāņiem, kuru materiālais stā-
voklis līdzinās strādnieku materiālam stāvoklim.
Tāpēc šīs šķiras nevar dāvāt uzticību šai politikai,
bet tām aktīvi jācīnās ar šo polītiku un jāgroza ta-
gadējais stāvoklis, jācīnās pret tagadējo Saeimas
koalīciju un visu apvienoto pilsoņu polītiku. To
strādniecība nevarēs panākt ne ar kādu morālisku
tagadējās koalicijasi un apvienotais pilsonības politi-
kas iespaidošanu, bet strādniecībai jācīnās par to,
lai grozītu nogrupējumu attiecības šeit Saeimā. Tā-
pēc viņa nevar dot šai valdībai naudu, lai tā izlie-
totu to strādnieku šķirai naidīgas polītikas turpinā-
šanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Pusuls
liek priekšā minoritātu bloka vārdā juridiskā kommi-
sijā deputāta J. Vilpiševska vietā ievēliet deputātu
J. Veržbicki. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Turpināsies budžeta apspriešana.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.05 dienā.)
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Saturs.

1. Valsts budžets 19H0./81. saimniecības gadam:
K. Balodis (darba savienība) 657
O. Jankas (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . . 665
K. Beldavs nacionālais bloks) 674, 692
V. Bastjānis 'sociāldemokrāts) 676

2. Pārmaiņas kommisiju sastāvā 693
3. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam 693
4. Min Stfu prezidenta iesniegtais paziņojums par viņa ceļo-

jumu uz Igauniju 694
5. Nākošā sēde 694

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklā-
ta.

Dienas kārtībā: valsts budžets 1930./31. saim-
niecības gadam. Turpināsies vispārējas debates.
Vārds deputātam Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Nebiju domājis piedalīties vispārīgās debatēs, bet
tā kā finanču ministra kungs ļoti plaši izklāstīja sa-
vu financiālo polītiku un financiālo credo, tad neva-
ru atturēties, nekā nepiezīmējis.

Vispirms ar prieku jāatzīmē, ka emisijas banka
šogad ir darbojusies labāk nekā citus gadus, ka nav
tik lielu zaudējumu un tagad budžetā ievesti jau 4,9
miljoni latu atlikuma, kas būs apmēram 4% no valsts
ieguldītā kapitāla. Liela lieta jau nu tas nav, un jā-
saka, ka emisijas bankai tomēr būtu jārīkojas labāk
un apdomīgāk, jo javiņa aizdod naudu par 6%, tad
bankas peļņai vajadzētu būt drusku lielākai. Zināms,
zināma loma piekrīt arī tam, ka daļa ārzemju valū-
tas ir ārzemēs un maz tiek maksāts uz tekošā rēķi-
na — tikai 2%—3%.

Te vel žēlojās, ka tiešie nodokļi dodot maz. Zi-
nāms, ja skatās tikai uz tiešo progresīvo ienākumu
nodokli, tad tiešām tie 3h miljoni latu liekas pavi-
sam smieklīgi maza summa, salīdzinot ar visiem
valsts ienākumiem — tikai 2%, kur Anglijā ienāku-
ma nodoklis dod gandrīz 50% no budžeta. Bet pa
daļai tas saprotams tā, ka mums nav lielu īpašumu,
un pa daļai arī tā, ka mums nav tādas likumdoša-
nas, kāda ir Vakareiropas kultūras valstīs. Par vi-
sām lietām — Anglijā ir zvērinātu grāmatvežu in-
stitūts, kāda mums nav. Jau agrāk man reiz bija
jāaizrāda, ka pie mums notiek tādas lietas, ka tiek
vesta dubulta un pat trīskārtīga grāmatvešarta. Vie-
nas grāmatas ved uzņēmumi paši sev un otras —
nodokļu iekasēšanai. Tā tad mēs dabūjām piedzī-
vot to interesanto lietu, ka faktiski visā pilnībā ie-
nākumu nodokli samaksā tikai ierēdņi, vai vispār
cilvēki, kuru ienākumi skaidri zināmi, ko nevar no-
slēpt. Jāatzīst, ka Valsts kontrole ir ārkārtīgi uz-
manīga. Es reiz biju aizmirsis uzdot 10 latus, kurus
biju ieņēmis par kādu avīzes rakstu, un mani tūlīt
notvēra; bet par lielām starpībām, par miljoniem un
simtiem miljonu Latvijas naudā, diemžēl, kontroles
nav.

Tiešo nodokļu trūkumam valsts ienākumos iz-
palīdz ienākumi no valsts ieguldījumiem, ieskaitot
emisijas banku, ķīlu zīmju ienākumi ar 4,64 miljo-
niem, kas arī ko nozīmē, atsavināšanas nodoklis,
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lauku un pilsētu nekustamu īpašumu tiešie nodokļi
— kopā 2,5 miljoni, tirdzniecības un rūpniecības no-
doklis — 4,5 miljoni, ienākumi, ko dod valsts dzelz-
ceļi — 5,8 miljoni, zemkopības ministrijas ienāku-
mi — 1 miljons, ienākumi, ko dod meži — 9,5 miljo-
ni; ārkārtējā budžetā ir vēl kādi 3,5 miljoni, un tā
tad valsts uzņēmumi un tiešie nodokļi kopā dod 51
miljonu latu, t. i. gandrīz 30% no visiem valsts ie-
nākumiem. Te nu ir tas interesantais, ka finanču
ministra kungs visus šos ienākumus, laikam, uzska-
ta par kādu ļaunumu, jo viņa uzskats bija tāds, ka
valdības uzdevums esot rūpēties par kapitālu uz-
krāšanu, cik es sadzirdēju, ne tikai par to, lai rastos
bagātības, bet arī par bagātību koncentrēšanu; fi-
nanču ministra kungs ir te klāt — es tā sapratu: do-
māta bija bagātību koncentrēšana.

Tas nu ir marksisma kodols; proti — marksisti
taisni aizrāda, ka pilsoniskā saimniecība gribot da-
rīt bagātu nevis tautu, bet lūkojot panākt bagātību
koncentrēšanu, un kad tās būšot koncentrētas ne-
daudzu rokās, tad būšot pienācis laiks dabīga veida
apvērsumam, t. i. nākšot lielā revolūcija. Es gan
domāju, ka no pilsonības redzes viedokļa var ska-
tīties arī citādi, proti — vēlēties, lai bagātības ne-
tiktu koncentrētas nedaudzu rokās, bet lai bagāta
kļūtu visa tauta. Tādi apstākļi ir pašreiz Austrālijā,
kur ir vislielākā plašu tautas masu labklājība, augsts
izglītības līmenis un, par visām lietām, ļoti labs Uz-
turs; šī labā uztura dēļ tur ir arī vismazākā mirstī-
ba un vislielākais vidējais mūžs, lielākais dzīves
mērs. Es to uzskatu par visveļamāko, jo ja nostā-
jas uz tāda viedokļa, ka jāsekmē ne tikai kapitālu
uzkrāšanās, bet arī koncentrācija, tad nezinu, kā lai
glābjas no Marksa sabrukuma teorijas.

Es varu aizrādīt, ka pat dažas kapitālistiskas
valstis nebūt neatzīst kapitāla koncentrēšanos par
tādu laimi, un likumdevējas iestādes mēģina iero-
bežot kapitāla koncentrēšanos. Tā piemēram An-
glijā bez parastā ienākumu nodokļa ir vēl papildu
ienākumu nodoklis par visiem ienākumiem, kas pār-
sniedz 3000 mārciņu sterliņu, kas mūsu naudā būtu
75.000 latu. Bez tam Anglijā ir vēl liels mantošanas
nodoklis. Ja jūs paskatītos angļu lielākā veikalnie-
ku laikrakstā «Times», tad jūs redzētu, ka tur ir ve-
selas lapas ar sludinājumiem, ka pārdod tādas un
tādas skaistas vasarnīcas, tādas un tādas pilis. Ja
apjautāsities, kā tas izskaidrojams, tad dzirdēsit,
ka Anglija apliek savus bagātniekus, viņu īpašumus
ar tik lieliem nodokļiem, ka viņi spiesti tos pārdot.
Bieži šīs vasarnīcas pārdod par lētu cenu, bet pa
lielākai daļai tās nonāk jaunu bagātnieku rokās. Iz-
nākums tomēr ir tas, ka šī vecā kapitālistiskā valsts
lielā mērā gādā par to, lai bagātības pārietu valsts
rokas, bet no valsts tālāk tautas rokās. Es domāju,
ka tā ir vienīgā iespēja izvairīties no sociālas revo-
lūcijas. Man šķiet, .ka pilsonībai tas būtu ļoti jāie-
vēro. Mūsu pilsonībai vajadzētu ņemt paraugam
Angliju, kurai līdz šim ir izdevies iztikt bez asiņai-
nam revolūcijām.

Ministra kungs aizrādīja uz Anglijas lieliem ie-
taupījumiem un teica, ka Vācijā tie esot mazāki. Ja
es pareizi sapratu ministra kungu, tad Anglijā esot
900 latu liels ietaupījums. (Finanču ministris A. Pet-
revics no vietas: «Liekas, bija 700.») Vācijā esot
130 latu un Latvijā tikai 20 latu ietaupījums. Par
šiem ietaupījumiem nu rodas jautājums, kā tos sa-
prot. Par ietaupījumiem var saprast arī to, ka nau-
das papīru kurss ceļas. Redziet, nupat avīzēs
aizrādīts, ka Amerikas lielajā krachā, kas bija ok-
tobra mēnesī, akcijas, kas bijušas līdz 136 miljardu
dollaru vērtība, zaudējušas kādus 40—50 miljardus,
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t. i. vairāk par Vs, bet katrs, kas ir iepazinies ar
Amerikas apstākļiem attiecība uz akcijām, zinas, ka
akciju vērtība bija stipri cēlusies, tāpēc ka ameri-
kāņi bija ieveduši lielas aizsargu muitas

^
un nu bir-

žas vīri aizrādīja, ka akcijām tapec lielāka vērtība.
Viņiem arī izdevās panākt, ka šo akciju vērtība cē-
lās, lai gan faktiskā vērtība palika agrāka.

Te es gribētu paskaidrot, ka par faktisko vēr-
tību es uzskatu to vērtību, kas ieguldīta kāda īpa-
šumā u. t. t. Ir zināms, ka Amerika akcijas padzī-
tas trīsreiz un četrreiz augstāk par faktisko vērtību.
Ja šāduakciju sadzīšanu, kas stiprā mērā ir notikusi
arī Anglijā, uzskatītu par tautas ienākumu pavairo-
šanu, tad var saskaitīt diezin ko, bet faktiski tādas
ienākumu pavairošanās nav.

Ja saka, ka Vācijā iznākot 64 lati uz cilvēka,
tad jāteic, ka tas var būt. Man arī ir zināms, ka
Vācijā tagad, sakarā ar ārkārtīgi augsto procentu
normu, par drošām hipotēkām jāmaksā 8%—10%,
kur pirms kara pietika ar 4%. Vācijā bagātības vai-
rojas ļoti ātri, bet tās ir tādas papīra bagātības, par
kurām amerikāņiem ir ļoti zīmīgs apzīmējums, t. i.
tā sauktais «ūdens kapitāls» vai, kā krievi ? saka

^
,

„B3ayTHH" Vācijā jaupirms pasaules kara bija ta
sauktā zemes rente, t. i. tas kapitāls, kas bija pilsē-
tas namu grunts vērtība kā tāda, neieskaitot būves
vērtību, kas sakāpusi apmēram uz kādiem 40 mil-
jardiem latu. Kara laikā un inflācijas laikā vācu na-
mu vērtība bija noslīdējusi dziļi zem būves vērtības.
Es pats zinu gadījumus, kad namus pirka par trešo
un ceturto daļu no būves vērtības. Stabilizācijas lai-
kos, sakarā ar paaugstinātām īrēm, namu vērtība
atkal sacēlās apmēram līdz 50%—60% no pirms-
kara vērtības, jeb 3/4 no būves vērtības. Vērtības
pacelšanos es neuzskatu par kaut kādu laimi, tāpēc
ka to, ko viena daļa tagadējobagātnieku ir vinnēju-
si, to agrākie bagātnieki ir zaudējuši, tā ka var sa-
cīt, ka Vācijā ir notikusi liela bagātību pārvietoša-
nās. Agrākie solīdie pilsoņi, turīgie pilsoņi ir izpu-
tējuši, tiemir bijis jāķeraspie ubagu spieķa, bet da-
žādi švindleri un blēži ir tikuši pie bagātībām. To
es nekādā ziņā nevaru uzskatīt par laimi.

Ja Latvijā ietaupījumi ir mazi, tad tas var būt
tāpēc, ka mūsu lauku zemes vērtība nav visai cēlu-
sies. Daži pat apstrīd, vai pagājušā gadā zemes
vērtība pavisam ir cēlusies. Bet es to par lielu ne-
laimi nevaru uzskatīt.

Ministra kungs vēl aizrādīja uz ārzemju akciju
sabiedrībām; ārzemnieki, šinīs akciju sabiedrībās
esot ieguldījuši 95 miljonus latu, no kuriem liela da-
ļa, kādi 60% ir ieguldīti bankās. Man liekas, atkal
varētu jautāt, vai to var uzskatīt par lielu laimi, jo
ārzemnieki savus kapitālus ieguldīja tikai tad, kad
varēja pamatīgi pelnīt.

Ministra kungs te vēl uzsvēra, ka valdība uz-
skatot par savu uzdevumu gādāt par tādu polītiku,
lai privātā saimniecība netiktu pārāk apgrūtināta,
kamēr līdz šim valsts esot sakrājusi kapitālus uz
privātās saimniecības rēķina. Tiešām valsts ir sa-
krājusi vairāk kā 300 miljonus latu, no kuriem vai-
rāk kā 100 miljonu latu guļ Latvijas bankā, kādi 150
miljoni latu — Zemes bankā un Hipotēku bankā arī
kādi 40 miljoni latu. Es to uzskatu taisni par laimi,
jo kā tad citādā gadījumā klātos mūsu zemniekiem
un vai pavisam būtu bijusi iespēja racionāli nodibi-
nāt sīksaimniecības, mazsaimniecības, ja mazsaim-
niekiem par to naudu, kas viņiem nepieciešama bū-
vēšanai un pa daļai inventāra iegādāšanai, būtu jā-
maksā tie 10% vai 12%, cik no viņiem ņem privā-
tās bankas. Tā ir taisni laime, kā mūsu valsts ir vēl
uzkrājusi šos līdzekļus, ko var viņiem dot.

Tāpat — kā tad ir ar rūpniecībā ieguldītiem ka-
pitāliem? Gandrīz katra fabrika, kā jūs redzat, tik-
līdz sīkāk apjautājaties, nav vis dibināta ar kaut
kādiem tīriem ārzemju kapitāliem, bet gan ar kre-
dītiem, kas dabūti no Latvijas bankas, vai tieši no
Latvijas valsts, vai vismaz garantijujveidā no La-
tvijas valsts. No otras puses gan mēs redzam, ka
daudz šādu biedrību uzrāda it kā ļoti lielaskapitala
vērtības. Bet kā viņas tikušas pie tām lielām kapi-
tāla vērtībām, uz kurām pamatojoties viņas var pa-
teikt, ka, salīdzinot ar saviem ieguldītiem kapitā-
liem, viņas aizņēmušās no valsts vai Latvijas ban-
kas tikai samērā mazas summas? Te vislielāko lo-
mu spēlē taisni tas „B3.ayTbiH Kanman\ jeb «ūdens
kapitāls». Ja, piemēram, var rēķināt tā, ka to ir da-
rījusi, starp citu, superfosfāta fabrika Mīlgrāvī, kas
savu gruntsgabalu ir novērtējusi uz 800.000 latu vai
40 miljoniem rubļu, tad tā ir tāda nauda, ar ko va-
rēja dižoties priekš kara, bet kas tagad nekādi nav
uzskatāma par faktisku kapitālu._ Tas ir vienkārši
«ūdens kapitāls»! Tāpat, ja par ēkām tiek rēķināts
viens miljons latu, tad tā var būt gan buvesvertība,
bet ne tirgus vērtība. Ja tādā kārtā rēķināmies ar
to, ko ieguldījuši ārzemnieki un ko pie tam darījusi
valsts, viņiem aizdodot naudu, tad mums jārēķinās
ar tirgus vērtību un nevis ar šiem «ūdens ka-
pitāliem». Tagad mēs varam Rīgā dabūt fabrikas
cik patīk, par 20% no būves vērtības, un zemes ren-
te vai grunts kapitāls pavisam nebūtu jārēķina. Kas
tad nu būtu, ja mēs tagad privātus uzņēmējus atbal-
stītu vēl lielākā mērā? Es domāju, ka privātuzņē-
mēju atbalstīšana ir notikusi jau tik lielā mērā, ka
tālāk valsts vispārīgi vairs nav varējusi iet. ' Pie-
mēram jau pirms 10 gadiem Hoffs valdībai piedāvā-
ja vairāk izstrādāt linu dzijas, aizrādot, ka valsts,
pārdodot linus dziju veidā, varētu gūt gandrīz 100%
peļņu. Bet Ringolds Kalnings pasacīja: valsts to
nedrīkst darīt, bet drīkst Hoffs! Tam deva linus
par 15% zem tirgus cenas — tās varēja iegūt valstij
ražotās'dzijas par sviestmaizi, iedzīvoties naudā un
būtu varējis uzstrādāties par 10—20 un pat 50 kār-
tīgu latu miljonāru, ja ārzemēs ar dažādiem švin-
deļa uzņēmumiem nebūtu daudz zaudējis.

Līdzīgi valdība ir rīkojusies ar veselu rindu
rūpniecības uzņēmumiem, tā ka varētu sacīt, kā
Ģētes «Faustā» Grietiņa saka, ka valsts ir darījusi
privātuzņēmības labā tik daudz, ka vairāk darīt
vairs nevar. (D&. Hans no vietas: «Kur tas ir».)
«... dass nichts mehr ūbrig bleibt».

Te aizrādīja arī, ka zemkopībai grūti klājoties.
Es piekrītu, ka tai klājas grūti, bet stāvokļa uzlabo-
šanu es meklēju citādā virzienā. Vajagot pacelt la-
bības cenas, jo tagad pat, esot pierādījies, neesot,
kur labību likt.

Man te jāņem mazs salīdzinājums starp Dāniju
un Latviju. Mūsu labākie agronomi aizvien aizrā-
da, ka mums vajagot sekot Dānijas paraugam, t. i.
pārstrādāt parastās zemkopībā ražotās vielas, pie-
mēram labību, augstvērtīgās vielās t. i. ražot svie-
stu, gaļu un citas augstvērtīgas vielas. To sauc
«Veredlungsindustrie».

Mēs it kā nezinām, kur likt šī gada ražu. Cik
tad mēs esam ražojuši? Mūsu šī gada raža ir mazliet
lielāka par 900.000 tonnu, t. i. par 10% vairāk nekā
caurmērā pēdējos 5 gados. Ja izrēķinām, cik labī-
bas iznāk uz katru iedzīvotāju, tad faktiski iznāk
tikai nabadzība. Ņemsim visu šī gada ražu —
900.000 tonnu, atskaitīsim sēklu, kurai vajaga ap
120.000 tonnu, pāri paliks 780.000 tonnu. Ja nu tās
izdalīsim uz mūsu 1,9 miljoni iedzīvotājiem, kas tad
iznāks? Tad iznāks netto raža apmēram 400 kg
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uz katru iedzīvotāju. Vai to var nosaukt par tādu
ražu, ko nezin kur likt?

Ko dara Dānija? Dānijas raža pēdējos 3 ga-
dos ir bijusi caurmērā 3 miljoni tonnu — zemītē, kas
par trešo daļu mazāka nekā Latvija. Ja atskai-
tām sēklu, tad atliek 2,8 miljoni tonnu, 3Vz reižu
vairāk kā tagadējā bagātā gadā Latvijā un gandrīz
4 reizes vairāk par caurmēru uz katru iedzīvotāju,
kur caurmērā iznāk 800 kg labības, jo Dānijā ir ne-
pilni 3,5 miljoni iedzīvotāju. Dānija nebūt nežēlojas,
ka viņai nav, kur likt labību. Viņa nebrēc pēc ie-
vedmuitām. Tur nav pat kviešu muitas. Viņa la-
bību pārstrādā, dod lopiem, ražo sviestu un bekonu.
Dānija pārstrādā ne tikai savu ražoto labību,bet vel
pērk klāt. Pēdējos gados piepirkts klāt 1 miljons
tonnu labības, tiklab maisa, tā miežu un auzu. Viņa
varētu iztikt arī ar savu maizes labību, bet ieved
vēl rudzus un tos izbaro lopiem, sevišķi tagad, kur
Vācija lieto tādu triku, ka piemaksā, lietojot tā sauk-
tās «ievedlēses», kas ir faktiski izvedprēmija. Vienu
pudu Vācijas rudzu tagad var dabūt par 100 rub-
ļiem un auzas vēl lētāk. Tos visus varētu labi iz-
lietot, bēt mēs to nedarām. Mēs kliedzam, ka mums
nav, kur likt labību. Dānija bez miljona tonnu labī-
bas ieved trešdaļu miljona dažādu sēklu, izspiež
eļļu, un atlikumu, tā sauktos augstvērtīgos eļļas
raušus, izbaro lopiem. Tādā kārtā dāņiem ir iespē-
jams izvest par 1800 miljoniem pārstrādātos zemko-
pības produktus — sviestu, bekonu u.. t. t. Mēs bai-
dāmies, kad esam tikuši līdz 50 vai 60 miljoniem la-
tu, un domājam, ka tas jau ir daudz, ka tas jau ir
kaut kas bīstams.

Ir aizrādīts uz Vāciju, kas stiprā mērā ņem
muitas un piemēro ievedlēses. Jāatzīst, ka arī
Zviedrija ir ievedusi labības muitu. Vācijā tik vie-
na ceturtā daļa iedzīvotāju pārtiek no zemkopības,
bet trīs ceturtdaļas pārtiek no rūpniecībasun tirdz-
niecības. Tur rūpnieki un tirgotāji var pārmaksāt,
lai viņu zemē vairāk ražotu. Vācija zināmā mēra
uzskatāma par rūpniecības valsti. Ari Zviedrijai
ir tā laime, ka viņa ieņem miljardu latu no mežiem
— uz katru iedzīvotāju 160—170 latu. Mes Latvija
no mežiem ieņemam līdz 80 miljonu latu; uz katru
iedzīvotāju būtu 40 lati. Bet izcirst mežus tik lie-
los daudzumos ilgi pie mums nevarēs. Zviedrija ir
citādi apstākli, viņa no mežiem ieņem uz katru ie-
dzīvotāju četrreiz vairāk. Zviedrija jau ir lielāka
vai mazākā mērā rūpniecības valsts.

Es neapstrīdu, ka zemkopjiem pie mums grūti
laiki. Es arī iestājos par to, ka linu cenas jāstabili-
zē uz 56 mārciņām tonnā. Labības cenu stabilizē-
šanai varētu līdzēties nevis ar muitu, ievedlēsēm un
izvedlēsēm, bet gan vajadzētu ievest maizes labī-
bas — rudzu monopolu. Tad būtu iespējamas divas
lietas — no vienas puses zemkopji saņemtu labības
cenas, no otras puses — nesadārdzinātos maizes ce-
nas. Pirms kādiem mēnešiem dažās avīzēs bija sa-
celts uztraukums par to, cik liela ir starpība starp
maizes cenām un labības cenām, sevišķi maizes la-
bības — rudzu cenām. Es nezinu, kāds nelabais ir
uzlaidis savu dvašu Latvijai, bet visa tā lieta atkal
ir apklususi. Tā tad paliek atkal tāpat, ka katru
rudeni zemkopjiem vajadzēs žēloties, ka labība Ieta,
bet tai pašā laikā maizes cenas nepazeminasies.

Runājot par zemkopību, man jāaizrāda uz vēl
vienu lietu. Labais spārns meklē zemkopju glābi-
ņu pārtikas vielu muitās un darba algas nosišana.
Kungi, ir vēl daudz svarīgākas lietas, bet labais
spārns par tām nedomā — nedoma par to, ka vaja-
dzētu samazināt ražošanas izdevumus, bet gan do-
mā vienīgi par darba algu samazināšanu. Amerika

darba algas ir daudz augstākas nekā pie mums, bet
tomēr Amerika izved uz Latviju savu labību. Tā
tad labais spārns, liekot visu svaru uz cenu paaug-
stināšanu, aizmirst vienu ļoti. svarīgu lietu, proti —
ražošanas izdevumu pazemināšanu.

Es zinu, Arveds Berga kungs atkal pateiks, ka
«Balodim jau nav nekā cita, ko runāt, kā vienīgi par
mākslīgiem mēsliem» — bet ko tur var darīt! —
Mēs esam ieveduši gadā caurmērā 120.000 tonnu la-
bības. Pēc slavenākā vācu zemkopības lietu_ pazi-
nēja profesora Paula Vāgnera aprēķiniem iznāk, ka
1 tonna Ciles zalpetra pietiek 3—4 .tonnu labības
vairāk ražošanai; tas pats attiecas uz fosfora, un kā-
lija mēsliem. Ja rēķinām mēslus par cenām, ko
plēš Rīgas tirgotāji, tad iznāk, ka 120.000 tonnu la-
bības ražošanai būtu vajadzīgi 17.000.000 latu. Ta
tad vienai tonnai labības mēsli vien izmaksātu 140
latu. Jāaizrāda, ka patlaban labības cenas nav
augstākas par 140 latiem tonnā. Tā tad viss risks
jāņem par velti! Pašreiz zemēs, kur ražo tomas-
mēslus, kule tomasmēslu izmaksā Ls 5,70, bet Rīga
Ls 8,70. Ja mēs prastu racionālāki rīkoties, ja iz-
lietotu valsts kuģus, dodot tiem fraktis atpakaļveša-
iiai, tad tomasmēslus mēs dabūtu Rīgā par 6 latiem
kuli, citiem vārdiem — ietaupītu %. Ciles zalpet-
ris maksā Rīgā 30 latu, Antverpenē — 22 lati; par
šo cenu to varētu dabūt arī Rīgā, ja vestu tieši no
Ciles.

Šeit ļoti svarīgs ir ražošanas izdevumu samazi-
nāšanas jautājums, kam mūsu labā spārna kungi
nepiegriež ne mazākās vērības. Citas zemes, ar
kurām mēs konkurējam, piemēram Dānija, šo star-
pību ievēro, bet mūsu zemkopjiem ir tik ārkārtīgi
jāpārmaksā.

Ne mazāk svarīgs ir jautājumspar citiem ražo-
šanas līdzekļiem, proti — par lauksaimniecības dar-
ba rīkiem, lauksaimniecības mašīnām. Arī te vācu
zinātnieki zin pastāstīt, ka Amerikā lauksaimniecī-
bas mašīnas un darba rīki esot uz pusi lētāki neka
Vācijā; pie mums ir apmēram Vācijas cenas, bet tur
ražojumi ir stipri augstāki. Vācijā, kur 1U iedzīvo-
tāju ir zemkopji un 3/ 4 tie, kas var pukt zemkopī-
bas ražojumus, var cerēt ar izvedlēsēm un ievedlē-
sēm un ražojumu muitām vairāk ko panākt. Bet ko
tad jūs gribat panākt Latvijā, kur tikai Vs iedzīvotā-
ju nav zemkopji? Vācijā viens zemkopis ražo 3 tiem,
kas nav zemkopji, bet te viens zemkopis ražo pusei
tādu, kas nav zemkopis. Te gan par vissvarīgāko
jāatzīst ražošanas līdzekļu palētināšana, nevis jācer
ko panākt ar ievedlēsēm. Man nebūtu nekas pre-
tim, ja valsts būtu uzpirkusi auzas un miežus un par
tirgus cenām piedāvātu zemkopjiem, kas stiprā mē-
rā nodarbojas ar lopkopību., Te varētu būt Dāni-
jas lauksaimniecības attīstības virziens; pie mums
atzīst tikai pavisam citādus virzienus.

Te runāja par dažādiem jautājumiem, piemē-
ram — kā pazemināt rūpniecības izdevumus. Loti
interesants arī finanču ministra kunga viedoklis, ko
es lasīju avīzē. Viņš domā, ka Doles spēka staciju
nevarēs uzbūvēt valdība, bet būs jāizdod koncesija
privātiem. Es esmu lasījis to koncesijas projektu, ko
Finanču ministrijā bija izstrādājusi Doles spēka sta-
cijas kommisijā ar profesoru Rezevska kungu
priekšgalā. Projektā aprēķināts, ka ja Doles spēka
stacijas būvi nodos privātai sabiedrībai, tad jārēķi-
nās ar to, ka Doles spēka stacija varēs dot elektrību
Rīgas pilsētai par 7,3 sant.kw stundu. Rīgas pilsēta
savā elektrības tvaika spēka stacijā ražo elektrību,
sākot no 1927. gada, kad tā vēl nebija ierīkota, par
5,7 sant. kw stundu, bet tagad, kad viņai iegādātas
lielākas mašīnas, kad ogles ir tapušas mazliet lētā-
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kas, Rīgas pilsētas spēka stacija droši vien ražos
elektrību par 5 sant. kw stundu. Ta nu mes redzam,
ka šī koncesijas izdošanas lieta vienkārši neies.
Šaubīgi, ' vai gadīsies kādi koncesionari, kas uzņem-
sies būvēt Doles kanāli, un ja arī uzņemsies, tad
droši vien prasīs, lai valsts garantē procentes. Bet
ja nu valsts garantēs procentes, tad mes zinām, kur
tas var noiet; to mēs zinām no finanču zinātnes vē-
stures, piemēram no Krievijas dzelzceļu vēstures,
ka valstij bijuši tie ragi jātur un privātie bijuši tie,
kas varējuši slaukt. Krievijas valsts, Krievijas fi-
nanču rninistris bija spiests dzelzceļus izpirkt, tā-
pēc ka valstij bija jācieš pārāk lieli zaudējumi. Bez
tam vēl, ja mēs gribam palīdzēt rūpniecībai,_ tad
elektrībai jābūt lētai un nevis dārgai. Citādi ta lie-
ta nevar iet. Es esmu lasījis, esmu runājis ar da-
žiem inženieriem, kuri saka, ka tad, ja valsts pati
būvētu Doles spēka staciju un nerēķinātu vairāk par
8% no faktiski ieguldītā kapitāla,_elektrību varētu
dot par 2 sant. kw stundu. Tas butu sevišķi svarīgi
mūsu rūpniecībai; tad rūpniecība varētu attīstīties
racionāli. Bet ar tādiem koncesionāriem, kas tūlīt
plēš mūsu ražotājiem trīs vai četras ādas, tā lieta
neiet.

Finanču ministra kungs aizrādīja, ka jāsekme-
jot kuģniecība. Es tam pilnīgi piekrītu, bet man žel
atzīmēt, ka es nezinu, vai līdzšinējā sekmēšana ir
bijusi diezin cik lietderīga. Mēs kreditējam «pel-
došo zārku» pirkšanu. Redziet, angļi pārdod 25—
30 gadus vecus kuģus, kurus visi lietpratēji uzskata
par noplēšanai derīgiem, tādām puskultūras valstīm,
kā viņi domā, un tā tad arī Latvijai. Mūsu jūrnieki,
vismaz mūsu rēderi apgalvo, ka tā neesot nekāda
nelaime; kad latviešu jūrnieki ņemot rokās šos ve-
cos kuģus, tad tie varot kalpot tālāk vēl ļoti labi kā-
dus 10 gadus. Bet ja nu tie ir sarūsējuši, ja kuģa
dibens ir izrūsējis, tad gan lāgā nebūs iespējams to
rūsu kaut kā nopucēt, un katrā ziņā jūrnieku dzīvī-
bas būs stiprā mērā apdraudētas.

Drusku racionālāki rīkojās Vācija pēc kara. Ta
finansēja kuģniecību, bet finansēja kuģu būvēšanu
un pie tam privātās būvētavās. Mums ir tā laime,
ka mums ir lepni granīta doki Liepājā, ka ir strād-
nieki, kuri gandrīz mirst badā un būtu laimīgi strā-
dāt pat par pusalgas, bet mēs kuģus nebūvējam.
Mēs neprotam izlietot to kapitālu, kas mums ir par
velti un tagad nekā neienes. Tas, ko mēs ieņemam
tur mazliet kuģus izlabojot, ir mazs krāms. Būvēt
jaunuskuģus, būtu cita ienesīga lieta.

Te aizrādīja uz zvejniecības veicināšanu. Ja
sekmē piekrastes zvejniecību, tad tas ļoti maz ko
nozīmē. Ja gribam zvejniecību sekmēt, tad būtu jā-
ļauj būvēt jūrmalā vidēja lieluma kuģus, kaut vai no
koka, 200—500 tonnu lielumā, kuros varētu ielikt
motorus un kuri varētu braukt zvejot siļķes Ziemeļ-
jūrā. Mēs taču ievedām siļķes par 6—7 miljoniem
latu gadā,.kuras pērkam no norvēģiem, skotiem, an-
gļiem un citām tautām un kuras nav sazvejojuši mu-
su pašu zvejnieki. Būtu noderīgi sekmēt šādu zve-
jas kuģu būvi, nevis tikai mazo motorlaivu būvi Rī-
gas jūrmalā. Redziet, Baltijasjūrā pieder pie ziv-
ju nabagām jūrām. Viss, ko mēs sazvejojam, ir.kā-
di nieka 10.000 tonnu, kurpretim dāņi sazvejo kādus
80.000 tonnu un angļi — 1.200.000 tonnu; tas ir ne-
vis tādēļ, ka viņiem zveja labāk ierīkota, bet gan tā-
dēļ, ka Ziemeļjūra starp Vāciju un Angliju ir zivju
bagātāka; vēl tālāk uz ziemeļiem, Norvēģijā, sazve-
jo līdz 800.000 tonnu. Braukt vaļējā jūrā ir atļauts
visiem. Bet par to pie mums neviens nedomā.

Vēl finanču ministra kungs gluži pareizi aizrā-
dīja, ka zemnieku īpašumusarvien lielākā mērā iz-

ūtrupējot. Kādi tam iemesli? Vai lielum liela daļa
tā nelaime nebūs bijusi tā, ka mākslīgie mesli un ma-
šīnas iepirkti par sadārdzinātām cenām un tagad
tiek piedzīti vekseļj? Vai tāpēc viņiem nav jāiz-
put? Tā būtu ļoti svarīga lieta. Tur var būt dažā-
di iemesli, bet jūs sakāt, ka vienīgais iemesls — pā-
rāk augstās algas. Tas būtu sīkāk jākonstatē. Daž-
reiz zemnieks var nonākt pie ūtrupes tā, ka manta
tiek dalīta; ja, piemēram, kāda māja ir miljonu vēr-
ta, ja to dala uz 4 daļām, un tas, kas mājā paliek, pa-
liek ar 0,25 miljona latu īpašumu, tad es nebrīnos,
ka tādu īpašnieku var izputināt. Būtu svarīgi to no-
skaidrot. Vācijā jau pirms kara tika proponēts
«Anerbenrecht»; ja māja tiek dalītā, tad tiem, kas
paliek mājā, dodamas zināmas priekšrocības. To
vajadzētu noskaidrot. Es būtu ļoti ziņkārīgs, ja fi-
nanču ministra kungs apjautātos un sastādītu kādu
statistiku, kādu iemeslu dēļ izūtrupēšana notikusi.

Tālāk finanču ministra kungs aizrādīja, ka va-
jadzētu likvidēt dažus valsts uzņēmumus — tad va-
rēšot vieglāk izšķirt sasāpējušo ierēdņu jautājumu.
Tiešām ierēdņi iet valdībai uz kakla, lai paaugstina
viņu algas, ir nemierā ar zemām algām. Es arī do-
māju, ka mums vajadzētu sasniegt 100 latus algu
minimumu mēnesī. Bet kā tad valsts varētu likvi-
dēt šo sasāpējušo ierēdņu jautājumu? Es nezinu, ko
finanču ministra kungs domā. Vai varbūt vajadzē-
tu likvidēt valsts dzelzceļus un mežus? Valsts dzelz-
ceļu ierēdņi sastāda pusi no visiem mūsu ierēdņiem.
Tos varbūt varētu likvidēt un iegūt simts miljonu
latu? Bet ko tad sacītu mūsu zemnieki? Es domā-
ju, ka mūsu zemnieki tad jūs uz stiķiem paceltu. Pats
par sevi saprotams, ja dzelzceļus nopirktu privāti
īpašnieki, tad viņi sacītu: mēs prasām brīvību tarifa
ziņā. Mūsu tarifs dod maz atlikuma — 6 miljoni la-
tu gadā. Ja faktiski ierēķina arī dilšanu, tad neiz-
nāk vis 6 miljoni latu, bet vēl mazāk. Jāatzīst, ka
mums ir viszemākais tarifs pasaulē, un tas ir tikai
par lielu svētību. Tagad zemnieki tiek izputināti —
kā jūs sakāt. Bet tad dzelzceļi pārietu privātās ro-
kās, tarifs tiktu pacelts vismaz par 50%, un dzelz-
ceļa ienākumu būtu par kādiem 22 miljoniem vairāk.
Kas tad to samaksātu? Protams, ka 2/3 samaksātu
zemnieki! Es nezinu, ko tad viņi sacītu.

Valsts mežus arī varbūt varētu likvidēt, un par
tiem varētu dabūt 200 miljonus. Bet kur tad paliktu
tekošie ienākumi? Tad gan laikam pircēji prasītu
atļauju izcirst nevis tekošo augumu vien, bet gan
vēl vairāk. Ja ir pareiza Zemkopības ministrijas
statistika, tad pēc tās 1924. gadā ir bijuši 130.000ha
tādu mežu, kas vecāki par 100 gadiem. Ja šo mežu
vērtību rēķinātu uz 1500 latiem par hektāru, tad sa-
nāktu 200 miljoni latu. Tas ir šimbrīžam mūsu re-
zerves kapitāls, pie kura varam ķerties visai grūtos
gadījumos.

Nu, kādi citi uzņēmumi tad nu vēl paliktu?
Valsts kuģi? Tie pieci-seši valsts kuģi ir devuši ap-
mēram 20% peļņas no ieguldītā kapitāla. Sapro-
tams, ka uz tiem esot ļoti kāri daži kungi — tā vis-
maz apgalvo ļaunas mēles — daži kungi, kas stāvot
tuvu tagadējai valdības koalīcijai. Tā Jautu valsts
īpašuma putināšana, ja taisni tādu uzņēmumu, kas
dod valstij vislielāko peļņu, gribētu nodot privā-
tiem. Zināms, Ringolda Kalninga laikā jau tas no-
tika — likvidēja tikai vaļā.

Tālāk — ekonomiskais veikals. Arī to labprāt
vēlētos iegūt zināmas grupas. Ekonomiskais vei-
kals bez nodokļiem, ko tas maksā, dod valstij 40.000
latu tīra atlikuma.

Kas tad nu ir vēl? Valsts muižas? Jā, tu mī-
ļais Dievs, tas mazumiņš valsts muižu, kas vēl pa-
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licis, tie 4000 ha aramās zemes nepieciešami sēklas
izaudzēšanai un vaislas lopu audzēšanai. Ja tās lik-
vidēs, tad nekas nepaliks pāri. Ir zināms, ka valsts
muižas vēloties mazzemnieki, bet valsts muižas sa-
stāda tikai xh% no visa jaunsaimniekiem atdotā
zemju daudzuma, kas bija vajadzīgs jaunsaimnie-
kiem. Vienīgais — jaunsaimniekiem varētu nākt
pretim ar valsts rīcībā esošiempurviem, kuru ir vai-
rāk par 300.000 ha, bet tie ir jāmeliorē, kas iznāk
dārgi. Šo purvu meliorēšana izmaksātu vismaz da-
žus 100 latus hektārs.

Visā visumā varu tikai atzīmēt, ka nevaru pie-
krist finanču ministra viedoklim un tāpēc nevaru
balsot par tagadējo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mūsu priekšā atkal ir jauns buržuāzijas budžets,
citiem vārdiem — Latvijas kapitālistiskās šķiras
politikas un saimniecības plāns skaitļos nākošajam
budžeta gadam. Bet bez šiem skaitļiem vēl šī rīta
debatēs finanču ministris norunāja diezgan plašu
motivācijas runu, kas ir tagadējās valdības un bur-
žuāzijas polītikas deklarācija un satur, pirmkārt,
pašreizējā Latvijas saimnieciskā stāvokļa raksturo-
jumu, un otrkārt — formulē buržuāzijas turpmākos
nodomus saimnieciskā un vispār buržuāzijas politi-
kā. Abi šie dokumenti, kopā ņemot, ir vesela kapi-
tālistiskās izsūkšanas, strādnieku kustības apspieša-
nas un bruņošanās programma.

Vispirms — par saimniecisko stāvokli. Arī fi-
nanču ministris nevarēja nepieskarties jautājumam
par vispasaules saimnieciskās krizes iespaidu uz La-
tvijas saimniecību, kaut gan viņš savā runā mēģinā-
ja nostādīt šo lietu tā: pirms kara esot valdījis tāds
uzskats, ka liktenīgi uzplaukuma laikmetam jāseko-
jot atkal krizēm, bet tagadējā saimnieciskā politika
esot atsvabinājusies no šī uzskata. Tas gan skan
pēc ļaunas ironijas tanī laikā, kad pasaules stiprākās
kapitālisma valstis tiek ierautas vispasaules krizes
orbītā. (Starpsauciens: «Zenītā!»)

Latvijas saimniecība, Latvijas kapitālisms ir
lielā mērā atkarīgs no vispasaules saimnieciskā stā-
vokļa. Vispasaules saimnieciskās krizes gaismā jā-
iztirzā un jāaplūko arī Latvijas saimnieciskais stā-
voklis. Vispārējā kapitālisma krize ar lielām dis-
proporcijām starp rūpniecību un lauksaimniecību,
starp ražošanu un starptautisko tirgu tilpumu, ar
kronisko struktūras bezdarbu, ar jaunas saimniecis-
kas sistēmas — SPRS pastāvēšanu — visi šie vispā-
rējās kapitālisma krizes simptomi pēdējā gadā, pē-
dējos mēnešus iegūst spēcīgu paasinājumu ar vispa-
saules saimniecisko krizi. Ja vēl dažus gadus at-
pakaļ pilsoņu un sociāldemokrātu teorētiķi mācīja,
ka kapitālisms ir galīgi nostabilizējies, un tēloja
kapitālisma bezgalīgās attīstības perspektīvas, ja
tie apgalvoja, ka pastāvot kapitālistiskai iekārtai
būšot iespējams izvairīties no kariem, tad tagad vi-
sas kapitālisma stabilitātes teorijas, visas Kautska
un Hilferdinga teorijas pēdējos mēnešos ir dabūjušas
lielu triecienu.

Tāpat ir apgāztas citu buržuju vulgaroikonomi-
stu sludinātās teorijas. Triecienu ir devusi Ameri-
kas saimnieciskā krize. Līdz šim Amerikas savie-
notās valstīs ir bijis visstiprākais kapitālisms pasau-
lē. No Amerikas ir atkarīgas Eiropas valstis un,
jāsaka, atkarīga arī Latvija, jo, kā mēs no finanču
ministra dzirdējām, tad 62% no Latvijas finanču ka-
pitāla sastāda ārzemju kapitāls. Es domāju, ka mēs
nebūsim maldījušies, ja teiksim, ka lielākā daļa ban-
kās un akciju sabiedrībās ieguldītā kapitāla pieder

Amerikai, Ir tiešs sakars starp Latvijas saimnieci-
sko stāvokli un to milzīgo krizes attīstību, tam pa-
redzamām perspektīvām, kādas mes vērojam sis
krizes attīstībā. Oikonomiskā krize Amerika ir jau
noticis fakts. Notiek milzīga cenu krišana, kas sa-
sniedz caurmērā 10%; ārkārtīga pārprodukcija vē-
rojama nevien Amerika, bet arī Vācija un citur; tiek
sašaurināta ražošana — un visas šīs parādības lie-
cina, ka tņrpnīākos mēnešos šī asa pasaules olKo-
nomiskā krize, kas sevišķi saistīta ar Amerikas ka-
pitālisma sabrukumu, parsviedīsies arī pie mums un
saimnieciskie starptautiskie apstākļi vel vairāk sa-
rcžjefīsics.

Skaidrs, ka katra kapitālistiska valsts, lai ta
būtu cik niecīga būdama, ir saistīta ciešam saitēm
ar pasaules saimniecību. Te jau finanču ministris
teica, ka Latvijas lauksaimniecība cieš no vispārē-
jās agrārās krizes; tāpat mēs dzirdējām, ka Latvi-
jas ražojošai rūpniecībai sevišķas grūtības sagādā-
jot piemērotu tirgu trūkums. Viss tas rada, ka ari
Latvijas kapitālisms ir jau ierauts šinī vispasaules
oikonomiskā krizē.

Latvijas kapitālisma stāvoklī ievērojama arī ta
īpatnība, ka Latvija ir tipiska trūdoša kapitālisma
zeme, kas pēc kara nav varējusi atjaunot savu ra-
žošanu pirmskara apmēra līdzīgi citam kapitālisma
valstīm. Latvija ir . trūdoša kapitālisma zeme ar
saviem sagruvušo fabriku korpusiem, pamirušam
ostām, nedzīvo transporta kustību un tirdzniecību.
Tā ir Hroniska krize Latvijas saimniecība, kuru
nevar notušēt nekādas frāzes par to, ka rūpniecība
esot lielā mērā attīstījusies. Ta taču nav ta pirms-
kara lielrūpniecība, bet pie rūpniecības tagad sta-
tistika pieskaita strādnieku darbnīcas, koppienota-
vas un. dzirnavas. .

Tā vidējā un sīkā rūpniecība, kuru Latvijas
buržuāzijai tomēr ir izdevies attīstīt, ir nostabili-
zēta uz zināma līmeņa. Latvijas sīka un vidēja rūp-
niecība tagad.jau atrodas,pilnīgā depresijas stāvo-
klī un dažas nozares pat akūtas krizes _ stāvoklī.
Ņemsim apavu rūpniecību, poligrafisko_ rūpniecību,
kur krize ir jau ļoti akūta. Ņemsim metāla rūpniecī-
bu, kur rūpnieki žēlojas pa depresiju, par sastingu-
mu. Ņemsim tekstilrūpniecību kas ir «uzplaukusi»
Latvijas laikā, kas ir jauna;rūpniecības nozare, —
arī šai nozarei ir jāsaduras ar tirgus trūkumu. Tā-
pat tas ir ar gumijas rūpniecību_ un citam rūpniecī-
bas nozarēm. Tā tad arī Latvijā ir rūpniecības de-
presija un krize, tā sauktās grūtības iekšēja tirgu
pieņemas; tāpat tas ir arī pasaules tirgu. Pasau-
les tirgū mazām kapitālistiskām valstīm arvienu ir
grūti sacensties ar lielām imperiālistu valstīm, bet
pēdējā laikā konkurrence ir kļuvusi sevišķi asa un
turpmāk paasināsies arvien vairāk._

Otrkārt, nebūs daudz vārdu jātērē par to fak-
tu, kas nav jāpierāda, proti, ka Latvija pārdzīvo
lauksaimniecības krizi, tāpat kā visa pasaule. Ta
ir vienkārša pasaules agrārās krizes atskaņa. Ja
buržuāzija savu saimniecisko polītiku dibina uz svie-
sta eksportu, bekona eksportu un iepriekšējos ga-
dos arī uz linu eksportu, tad.arī šīs nozares pašreiz
ir zem jautājuma zīmes un turpmāk ir apdraudēts
pat pilsonības «saimnieciskās polītikas» stūrakmens
— bekons.

Tāds ir saimnieciskais, stāvoklis. Un šai saim-
nieciskā .stāvoklī strādniecību, bez šaubām, vis-
pirma kārtā interesē tas, kāds ir viņas stāvoklis,
kāds ir strādniecības masu dzīves līmenis.

Te nu mēs redzam, ka strādniecības stāvoklis
ir ļoti grūts, strādniecības dzīves līmenis ir noslī-
dējis tālu zem pirmskara apmēriem, Strādnieku ai-
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gas Latvijā stāv zem 50% no pirmskara algām. Bez
tam pēdējā laikā ir parasta parādība, ka uzņēmēji
strādniekiem neizmaksā algu par vairāk mēnešiem.
Tā vairāk tūkstošu strādnieku pēdējos gados, se-
višķi pēdējos mēnešos, ir apkrāpti par vai-
rāk kā 100.000 latu, ko ierāvuši fabrikanti un: da-
žādi citi uzņēmēji.

Tāpat pagarinās darba laiks, jo faktiski 2/3 no
visiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem tas ir ga-
rāks par 8 stundām. Arī tas ir viens strādnieku ek-
spluatēšanas veids, jo uzņēmumi nemaksā nekādas
virsstundas, bet gan strādniekus izkalpina, liekot
par to pašu algu strādāt ilgāku laiku. Kā rāda ziņo-
jumi no fabrikām un darba vietām, tad sevišķi pē-
dēja gadā ir vērojama stipra tendence, gan Rīgā, gan
Liepāja, gan Daugavpilī, un citur darba laiku paga-
rināt vel vairāk. Daudz nozarēs, sevišķi sīkrūpnie-
cība, darba laiks sniedzas pat līdz 13 un 14 stun-
dām.

Blakus_ šīm parādībām; kaut arī ne tik plašos
apmeroska Vakareiropā, iet arī darba racionalizā-
cija. Ta tas ir piemēram dažās lielākās" Latvijas
fabrikas, Daugavpils un Liepājas dzelzceļa darbnī-
cas, kur realizēta tā saucamā chronometra sistēma,
ar kuruuz attiecīgu kalkulāciju pamata strādnieku
izkalpinašana, strādnieku darba intensīvitāte ir
cēlusies par 200%—300%, citiem vārdiem strādnie-
ku izpeļņa ir noslīdējusi par šiem 200%—300%. Tā-
pat arī citasLatvijas rūpniecības nozarēs novēro-
jamas racionalizācijas, strādnieku izmantošanas in-
tensifikācijas pazīmes.

Runājot par visas strādnieku šķiras dzīves lī-
meni, nevaram paiet garām vienam faktoram, kas
dzen uz leju strādnieku dzīves standartu. Tas ir
bezdarbs, kas pēdējos gados svārstās starp 15 un
20 tūkstošiem un kas pārvērties par struktūras pa-
rādību arī Latvtias kapitālisma saimniecībā. Se-
višķi pēdējos mēnešos., sakarā ar iestājušos depre-
siju un krizi rūpniecībā, novērojamas strādnieku
atlaišanas un darba samazināšanās. Vairāk uzņē-
mumos, piemēram, gumijas fabrikās un tekstilfa-
brikas pariet uz saīsināto darba nedēļu. Tā ir tā
pati parādība, kas plaši attīstās Amerikā un Vakar-
eiropā. Pieaug bezdarbs, pieaug atlaišanu skaits un
veselas stradniekukatēgorijas, tūkstošiem strādnie-
ku tiek nostādīti šādas, saīsinātas darba nedēļas ap-
stākļos, citiem vārdiem,_ ja viņi nav izmesti uz
ielas bezdarbnieku armijā, tad viņi ir nostādīti ta-
nīs pašas darba vietās pusbada stāvoklī. Tiešām
pēdējos gados Latvijas strādnieka, darba zemnieku
un patamatniecības — sīkpilsonības pauperizācija
ir pieņēmusi ļoti plašus apmērus. Pietiek apmeklēt
strādnieku, sevišķi bezdarbnieku dzīvokļus, lai re-
dzetu _ viņu dzīves šausmīgos apstākļus, lai nāktu
pie slēdziena, ka šī pauperizācija strādnieku dzīvē ir
pieņēmusi ārkārtīgi plašus masu apmērus. Šinī ziņā
Latvijas strādnieku stāvoklis ir nodzīts tik zemu,ka
nebūtu iespējams nemaz runāt par kādu tālāku šī
stāvokļa pasliktināšanu.

Bet gluži otrādi
^
mēs redzam, ka buržuāzijai ir

nodoma jauni kapitālu uzkrāšanas plāni, jauni eks-
pluatācijas projekti. Arī šodien finanču ministra
budžeta deklarācijā visi tie nostādījumi par turpmā-
kiem valdības nodomiem, visa tā programma, kādu
viņš te solīja realizēt, rāda vienu — to, ka buržuā-
zija visas šīs kapitālisma krizes nastas grib uzkraut
pilsētas strādniekiem, lauku strādniekiem, dažā-
diem darba ļaužu slāņiem.

Finanču ministra programmā ir 2 punkti. Pir-
mais ir tas, ka vajaga_ nākt palīgā lauksaimniekiem,
jeb, izsakoties noteiktāk, janak palīgā pelēkiem ba-

roniem. Esot kaut kādā veidā jāreglamentē iekšē-
jais tirgus, jāpaceļo! lauksaimnieku pirkšanas spē-
jas. Un diezgan noteikti finanču ministris te arī
pateica, ka to buržuāzija domā darīt ar muitu ieve-
šanu lauksaimniecības produktiem. Finanču mini-
'strim pat pietika virtuozitātes sacīt, ka tā esot veca
ideoloģija, ja strādniecība un citi darba ļaužu slāņi
uzstājoties pret labības un citu lauksaimniecības
produktu muitām. Tas esot novecojis uzskats!
Viņš, laikam, domā, jeb izliekas domājam — jo pa-
tiesībā viņš ļoti labi saprot, ap ko lieta grozās, —
ka darba ļaudis apsveiks šīs muitas nodokļu nastas,
kas nospiedīs viņu dzīves standartu vēl vairāk uz
leju.

Otrkārt finanču ministris uzsvēra, ka bez šis
lauksaimniecības veicināšanas buržuāzijai nodomā
esot liela kapitāla uzkrāšanas veicināšana. Viņš uz-
stājās ar veselu kapitāla akumulācijas programmu—
un atstāstīja tās metodes un tos veidus, ar kuriem
viņš domā panākt šo kapitāla uzkrāšanos. Šie veidi
bija vispirms .— rūpniecības aizsargu muitas, tā tad
jauna nasta uz patērētāju,, strādnieku, darba zem-
nieku un laukstrādnieku pleciem. Otra metode: no-
dokļu atvieglošana kapitālam — fabrikantiem, tir-
gotājiem uņ vispār buržuāzijai. Treškārt — finanču
ministris sevišķi uzsvēra atvieglojumus ārzemju
kapitāliem, lai šie ārzemju kapitāli varētu ieplūst
Latvijā vēl lielākā mērā un strādāt bez kādiem
apgrūtinājumiem, bez kādiem nodokļiem. Ar citiem
vārdiem, lai starptautiskais kapitāls varētu eksplua-
tēt Latvijas strādniecību un darba zemniecību bez
kādiem ierobežojumiem.

Tā bija tiešām īsta kolonizācijas ideoloģija. Tā
bija ārzemju kapitāla uzticības vīra valoda, kas
propagandēja uzskatu, ka Latvija jāpārvērš vēl lie-
lākā mērā par Vakareiropas kapitāla koloniju un
strādnieki jāpadod ārzemju trestu, banku un akciju
kapitālu ekspluatācijai. Mums ir jau līgums ar
zviedru sērkociņu trestu, kura izpildīšana rāda, ka
starptautiskais kapitāls, trestu kapitāls izsūc 'Strād-
niekus vēl nekautrīgāk un vēl lielākā mērā. Tagad
finanču ministris deklarē šo programmu un pasaka,
ka buržuāzijas galvenam rūpēm jābūt atrast šostre-
stus, bankas un ārzemju kapitālus, kas vēl ciešāk
padarītu Latviju par savu koloniju un izsūktu Latvi-
jas strādniekus.

Beidzot ceturtā metode, kuru finanču ministris
proponēja, bija kapitāla koncentrēšana un piektais
— rūpniecības racionalizācija. Citiem vārdiem, ka-
pitāla organizēšana, apvienošana lielākās vienībās
— trestos, koncernos, lai kapitālisti būtu spējīgi vēl
lielākā mērā izsūkt strādniekus un cīnīties pret
strādnieku saimnieciskām prasībām.

Tāda ir mums priekšā celtā Latvijas buržuā-
zijas programma. Tā rāda, ka Latvijas kapitā-
lisms ir nodomājis ne tik vien saglābt ar visiem pa-
ņēmieniem irstošo kapitālisma stabilitāti, bet ka
Latvijas buržuāzija: fabrikanti, lauku lielsaimnie-
ki, tirgotāji un banku vīri ir nodomājuši vēl tālāk
uzbrukt Latvijas darba ļaužu dzīves līmenim, lē-
cienveidīgi pastiprinot strādnieku izsūkšanu, lē-
cienveidīgi pavairojot savu kapitālu uzkrāšanu.

Darba ļaudīm jāzin, ka tā programma, kuru te
formulēja finanču ministris un par kuru katru dienu
savā presē aģitē buržuāzija, nav nekas cits, kā sa-
gatavots saimniecisks ģenerāluzbru-
kums strādniecībai. Taisni šinīs pasaules
oikonomiskās krizes apstākļos, taisni Latvijas saim-
nieciskās krizes paasināšanas apstākļos buržuāzija
grib realizēt šo saimniecisko ģenerāluzbrukumu
strādniecībai, lai noveltu visas kapitālisma radītās
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nastas uz strādniecības pleciem, uz darba zemnie-
cības un visu nemantīgo un strādājošo slāņu ple-
ciem. Šim nolūkam tiks izlietots viss tas aparāts,
kas ir buržuāzijas rokās, gan finanču aparāts ar tā
nodokļiem un muitām, gan likumdošanas aparāts,
kura uzdevums ir uzlikt muitas un nodokļus.

Sevišķi šis saimnieciskais ģenerāluzbrukurnstiks
realizēts darba vietās, tieši tur, kur strādnieki strā-
dā: fabrikās, dažādos uzņēmumos, uz laukiem. Jau
tagad dzird, ka lielsaimnieki savās konferencēs un
apspriedēs par vienīgo lauksaimniecības krizes cē-
loni atzīst «lielās» laukstrādnieku algas. Tās jāno-
sitot uz leju, tad krize būšot novērsta. Citiem vār-
diem, buržuāzija tieši grib izlietot vispārējās agrā-
rās krizes paasināto momentu, lai ar šādu dēma-
goģiju sagatavotu apstākļus .visu kapitālisma radītās
agrārās krizes smagumu novelšanai uz laukstrād-
nieku pleciem. Jau tagad lielsaimnieki organizē-
jas, lai pazeminātu strādnieku algas, un savās po-
litiskās partijās un presē prasa, lai kapitālistiskā
valsts viņiem palīdzētu nosist laukstrādnieku al-
gās, normējot tās likumdošanas kārtībā, lai kapi-
tālistiskā valsts ar visu savu likumdošanu un polī-
tiskās varas aparātu palīdzētu pavairot laukstrād-
nieku ekspluatēšanu.

Tāpat tas ir pilsētās, kur pieaug kapitālistu tie-
ksme nosist strādnieku algas, kur sevišķi pieaug
kapitālistu tīri noziedzīgā tieksme noblēdīt strādnie-
kiem viņu nopelnītās algas.

Tas viss rāda, ka darba vietās, fabrikās un
tāpat arī lauku strādniecībai savukārt jāgatavojas
pret saimniecisko ģenerāluzbrukumu. Strādniecībai
jāorganizējas, lai aizstāvētu tieši savas saimnieci-
skās prasības un saimniecisko stāvokli, ko grib no-
dzīt tuvu vergu stāvoklim, tuvu badam. Buržuāzi-
jacaur savu valdību jau daudz ir darījusi strādnieku
šķiras apstākļu pasliktināšanai, gan atraujot bez-
darba pabalstus, gan slimo kasu pabalstus, kas sti-
prā mērā atsaucas uz strādnieku dzīves apstākļiem.

Budžeta skaitļi rāda, ka jau tagad visas bu-
džeta nastas galvenā kārtā uzkrautas nemantīgiem.
Paši finanču ministra minētie dati rāda, ka taisni ne-
tiešie nodokļi, kas galvenā kārtā gulstas uz neman-
tīgo šķiru, dod visu lielo vairumu no budžeta ienā-
kumiem. Tā piemēram muita dod 55%, akcīze —
19%, turpretim turīgo šķiru nodokļi, piemēram pro-
gresīvais ienākuma nodoklis dod tikai 3% un tirdz-
niecības un rūpniecības nodoklis.— 4%. Tā tad, kā
jūs redzat, šie nodokļi mantīgiem dod pavisam nie-
cīgu procentu. Visu nospiedošo smagumu dod tai-
sni netiešie nodokļi, muitas un akcīze, kas jānes
visai strādājošai šķirai. Tomēr, neskatoties uz visu
to, kapitālisti deklarē, ka strādniekus vēl par maz
ekspluatē, ka uz strādniecības pleciem vēl par maz
uzkrauts dažādu nastu, un ka viņi gatavi uzlikt
strādniecībai jaunus nodokļus, izsūkt strādniekus
vēl vairāk.

Šim saimnieciskam ģenerāluzbrukumam uz
visas frontes pieskaņots arī buržuāzijas politiskais
uzbrukums. Saimnieciskai ofensīvai pieskaņots ari
viss kapitālistiskais terrora aparāts, ko katru dienu
papildina un izsmalcina, vēršot to pret strādniecību.
Buržuāzija kopā ar sociāldemokrātiju ir uzstādījušas
sev politisku ģenerāllozungu, t. i. izolēt kommūni-
stus, izolēt re_yolūcionāros strādniekus no masām.
Un šo politisko uzdevumu buržuāzija kopīgi ar so-
ciāldemokrātiem cenšas realizēt visā frontē. Visi
tie sapulču noliegumi, konfiskācijas, arodbiedrību
slēgšanas, visas tās kratīšanas arodbiedrībās, strād-
nieku saimnieciskās cīņas traucēšana, visi tie ir

locekļi šinī, tā sauktā, kommūnisma izolācijas
ķēdē,

Arī sociāldemokrāti no savas puses dara visu,
lai izolētu kommūīūstus, tikai viņi kommunistus
apkaro ne ar «idejiskiem cīņas» līdzekļiem,ka mēdz
sacīt Rudevica kungs, bet ar fiziskiem, tieši me-
chaniskiem varas līdzekļiem. Viņi piedalās telpu
terrora pret revolucionāriem. Sociāldemokrātiem
ir visciešākās saistības ar Iekšlietu ministriju; pie-
mēram pagājušā gada 1. maijā viņiem bija pat no-
slēgts līgums ar Iekšlietu ministriju par strādnieku
piekaušanu. Sak': mēs piekaujot nostiepsim strād-

- niekus līdz šiem vārtiem un aiz tiem nodosim viņus
turpmāk policijas rīcībā. Arī tālāk, 18. oktobrī, šis
kontakts starp sociāldemokrātiem un Iekšlietu mi-
nistriju bija pilnā mērā saredzams. Nav reti arī ga-
dījumi, kad strādniekus izkrata un strādnieku kon-
trolēšanu uz ielas izdara ļaudis no jūsu aprindām,
pat nekautrējoties likt to bleķi — SSS nozīmi pie
cepures. Tik tālu jūs esat savijuši kopā savu tak-
tiku, savu stratēģiju ar Iekšlietu ministrijas stratē-
ģiju. x

Otrs, galvenais punkts šim izolācijas darba ir
tas, ka tiklab buržuāzija, kā sociāldemokrātija jeb
laikmetīgāki runājot, sociālfašisms, galveno verī-
rību ir vērsuši tieši uz strādniekiem darba vietās,
uz fabrikām un citiem uzņēmumiem, kur norisinās
šķiru cīņa starp strādniekiem un kapitālistiem, tie-
ši tām vietām, kas ir izšķirošo šķiru cīņu lauks.Tie-
šām raksturīgas ir tās metodes, ar kādām pilnīga
(kontaktā rīkojasburžuāzija ar sociāldemokrātiju;
tās ir — strādnieku denuncēšana, strādnieku iz-
spiegošana un rezultātā — revolucionāro strādnie-
ku aresti un atlaišanas no darba. Mums ir, vesela
rinda šādu faktu, par kuriem mēs runāsim, apsprie-
žot Iekšlietu ministrijas budžetu; tāpat arī mēs ru-
nāsim par sociālfašistu darbību iekšlietu resora vir-
zienā. Es tikai konstatēšu Latvijas politiskā cīņā
to parādību, ka sociāldemokrātiem kopā ar Iekš-
lietu ministriju, kurai šinī budžetā ir pieņemtas lie-
las summas — taisni kommūnistu izolācijai un re-
volucionāro strādnieku vajāšanai, galvenais nolūks
ir — izolēt revolucionāros strādniekus no darba vie-
tām, lai tie nevarētu organizēt strādnieku masas
pret Latvijas buržuāzijas saimniecisko uzbrukumu,
lai tie nevarētu organizēt tos pret šo ģenerāluzbru-
kumu, lai tie nevarētu organizēt pretuzbrukumu ka-
pitāla uzkrāšanas politikai un vispārīgi lielajam
ekspluatācijas vilnim. Šinī ziņā kommūnistu izolā-
cijai, kommūnisma apkarošanai šinī budžetā pare-
dzēti tiešām lieli līdzekļi, atvēlēti miljoniem latu gan
policijai, kura terrorizē strādnieku demonstrācijas,
izklīdina tās ar zirgu pakaviem un pipkām, gan
arī polītiskai pārvaldei, kas nodarbojas ar rafinē-
tas strādnieku vajāšanas polītikas sistēmu, gan arī
aizsargiem, kas terrorizē lauku darba ļaudis ar
kratīšanām, arestiem un dažādiem citiem paņēmie-
niem. Šim izolācijas aparātam jūs esat paredzējuši
šinī budžetā lielas summas, ieskaitot arī summas
cietumiem un citiem veidiem, kādos jūs domājat
izolēt revolucionāro avangardu no strādnieku ma-
sām ar Kerenska likumu, ar cara laika sodu likumu
pantiem. Un šinī ziņā buržuāzijai nāk palīgā sociāl-
demokrāti ar savām denunciācijām presē un arī
tiešākām denunciācijām.

Bez šīs terrora pieskaņošanas buržuāzijai, iek-
šējās polītikas pieskaņošanas saimnieciskiem uz-
brukumiem strādniekiem kapitālisma šķiras politi-
kai un kapitālu uzkrāšanai, pieskaņota ir arī militā-
rā politika, bruņošanās politika, kas ar savu smaili
ir vērsta pret revolucionāriem strādniekiem iekš-
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zemē un pret sociālisma valsti — SPRS. Šinī bu-

?
džetā, tāpat kā agrākajos, ir desmitiem miljonu
latu paredzēti bruņošanās un kara vajadzībām, da-
žādu ģenerālštābu un izspiegošanas nodaļu uzturē-
šanai, kuru galvenais uzdevums patreizējā periodā

I

nav nekāds cits, kā gatavot karu pret Padomju
savienību. Šinī ziņā ciešā kontaktā strādā visi jūsu,
varbūt, formālā ziņā dalītie resori, kā Ārlietu mi-
nistrija, Kara ministrija un citas ministrijas. Visas
viņas strādā vienu un to pašu darbu. Kara resors
parzin tiešo bruņošanos un uztur tiešo kontaktu
starp dažādiem ģenerālštābiem,starp Latvijas ģene-
rālštābu un kommandējošiem Polijas, Francijas un
citiem ģenerālštābiem, uz kurieni bieži, brauc La-
tvijas ģenerālštāba virsnieki un no kurienes savu-
kārt ceļo uz Baltiju instruktori. Ārlietu ministrija
atkal kommandē visus vajadzīgos diplomātiskos
manevrus, lai pieskaņotu savu politiku šim pretpa-
domju blokam.

Protams, ne tik vien ārējam karam, ne tik vien
kara gatavošanai pret SPRS pastāv un tiek bruņota
armija, tiek apmācīta un ideoloģiski iespaidota šī
armija, bet arī .pret tā saukto iekšējo ienaidnieku,
citiem vārdiem, pret strādniecību, ja tā pēc bur-
žuāzijas ģenerāļu uzbrukuma,, zem buržuāzijas
saimnieciskā spiediena uzstājas par savām saimnie-
ciskām prasībām. Ja tā iziet streikos un demon-
strācijās, tad pret viņu tiek gatavota armijas uz-
stāšanās. To mēs jau redzējām 18. oktobra strei-
kā un arī pagājušā gada 1. maijā un 1. augustā, kad
arī armija bija nostādīta trauksmes stāvoklī un kad
buržuāzijas ministri paziņoja, ka armiju sūtīšot pa-
līgā policijas aparātam. 18. oktobrī jau atskanēja
pirmie karaspēka šāvieni uz streikojošiem un
demonstrējošiem strādniekiem. Arī šinī virzienā
notiek bruņošanās un armijas gatavošana.

Sevišķi pēdējā laikā jo intensīvi sāk attīstīt ka-
ra propagandu viens kapitālistiskais institūts, kam
ari šinī budžetā atvēlētas lielas summas, t. i. baznī-
ca. Tas ir izsmiekls, ja no Latvijas darba ļaudīm,

»
no strādniekiem tiek izspiestas summas, kas tiek
sadalītas dažādu konfesiju pātarniekiem: katoļu
ksendziem, luterāņu mācītājiem un krievu popiern,
kuri ar šo summu palīdzību māna šo pašu strādnie-
cību, kuri sarīko baznīcās pretpadomju mītiņus, ku-
ri uz pāvesta komniandu un starptautiskā kapitāla
pavēli sarīko kampaņas un sapulces pret Sociā-
listisko padomju republiku savienību. Visi šie pā-
vesta sulaiņi, krievu pogromščiki, visi šie Latvijas
strādnieku slepkavu sabiedrotie 1905. gadā — lute-
rāņu mācītāji, viss šis melnais perēklis ir nostādīts
oretpadomju kampaņas avangardā. Tie kliedz par
pārliecības brīvību, kad visus šos gadu simteņus,
kā piemēram Romas baznīca, tie tikai ar to vien ir
nodarbojušies, ka ir dedzinājuši uz sārtiem citādas
pārliecības cilvēkus, kas gadu simteņiem ir turē-
jušies uz cilvēces kakla ar moku kambaru un inkvi-

I.
zīcijas palīdzību, kas savu varu ir dibinājuši uz tau-
tas apspiešanu, kas kara gājienos ir postījuši un
laupījuši. Arvien priekšā ir gājis mācītājs ar savu
krustu, un tad ir nākuši izlaupītāji un sievu izvaro-
tāji — un viss tas ir noticis Dieva tā Kunga vārdā.
Un tagad šīs katoļu baznīcas pārstāvji runā par pār-
liecības vajāšanu un jaunatnes pagrimšanu Krievijā!
Taču visa Romas pāvesta vēsture, Aleksandra Bor-
džas un citu pāvestu vēsture ir noziegumu un netik-
lības vēsture. Un, lūk, šī pati katoļu baznīca ar tā-
du pagātni un tādiem nākotnes cerību lolojumiem,
kopā ar . citām konfesijām ir uzsākusi šo rīdīšanu,
lai daudzmaz neapzinīgas tumšākas masas uzkūdī-
tu pret SPRS,

M
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Raksturīgi, ka visam šim starptautiskam kaķu
koncertam ir pievienojuši savas balsis arī sociālde-
mokrāti. Viņi . ir nostājušies uz vienas frontes līni-
jas. Hendersons stāv uz vienas un tās pašas krusta
kara līnijas ar pāvestu. Uz vienas un tās pašaspret-
padomju līnijas ir sociāldemokrātu ceļa radītājs
«Vorwārts» un katoļu baznīcas kungi, Romas kle-
rikāli, Anglijas naftas trestu bīskapi un krievu po-
gromiskie bīskapi. Arī Jūs, Rudevic, esat viena
frontē ar šiem melniem spēkiem, un pavisam lieku-
līgi ir nākt un runāt pret baznīcām, nākt un runāt
it kā jūs būtu pret baznīcām un pret viņu mērķiem.
Ar pāvestu priekšgalā visas pasaules kapitālisti, vi-
su valstu sociāldemokrāti ir sacēluši traci pret Pa-
domju savienību. Padomju savienībā pretim grim-
stošam kapitālismam notiek radošs jaunuzbuvea
darbs uz sociālistiskiem pamatiem, notiek liela in-
dustrijas attīstība, 'notiek vēl nepieredzēta lauk-
saimniecības pārkārtošana uz jauniem technisklem
un sabiedriskiem pamatiem.

Tiešām ir liels kontrasts, ja salīdzinām Vakar-
eiropas kapitālisma valstis, neizņemot Latviju, kur
fabrikas tiek slēgtas, kur tiek ievesta trīs dienu dar-
ba nedēļa, kur strādnieki tiek nostādīti bezdarba
badā, kur ir bezdarbs tieši kvalificēto strādnieku
vidū; tiešām tas ir liels kontrasts ar jauno sociāli-
stisko pasauli, kur būvē fabrikas, dzelzceļus, elek-
trības stacijas, kanālus, kur kollektīvizē milzīgos
apmēros laukus, kur trūkst kvalificētu strādnieku.
Ja tur ir vēl neliels bezdarbs, tad tas strauji zūd, un
bezdarbnieki nāk vienīgi tikai no agrārā ziņā pā-
rāk apdzīvotās sādžas, bet Krievijas rūpniecības
strādnieku skaits ar katru gadu pieaug par vairā-
kiem simtiem tūkstošu. Turpretim kapitālistiskās
zemēs un jūsu parauga zemēs nodarbināto strādnie-
ku skaits katru gadu sašļūk. Te mums ir aina par
divām pasaulēm: par lejup ejošo kapitālistiskās kri-
zes pasauli un augšupejošo sociālistisko celtniecības
pasauli — SPRS. (Starpsauciens.) Nē, kolhozi
plānveidīgi nostiprinās. (Troksnis.) Taisni necerēti
it kollektīvizāciias panākumi, kādi redzami! Pa-
domju savienībā! Jūs brēcat par tiem, jo jums ir
nāves bailes no kolhoziem. (Jautrība.) Šīs kollektī-
vizācijas realizēšana un nostiprināšana dos galīgu
triecienu kapitālistiskai saimniecībai, buržuāzijai ar
viņas sociālfašistisko asti. (Troksnis.) Vispasaules
revolucionāram proletariātam un strādniecībai katra
jaunceltā Krievijas fabrika, katrs jaunbūvētais
dzelzceļš, katrs kolhozs, katra labības fabrika ir
uzvara! (Troksnis.) Katrs šāds Padomju savienī-
bas panākums ir visas pasaules strādniecības un
reizē arī Latvijas proletariāta panākums. Mums
katrā ziņā jāuzstājas pret šo klērikāli-reakcionā-
ro kara fronti, kas ir pacēlusi galvu. Latvijas prole-
tariāts izsaka savas simpātijas Krievijas proletariā-
tam, savu pārliecību, ka tas uzvarēs, un savu gata-
vību aizstāvēt to pret visu šo pāvestu, Makdonaldu
un kā visus viņus sauc uzbrukumu Padomju savie-
nībai.

Līdz ar Amerikas un visas pasaulēs oikonomi-
sko krizi arī Latvijas kapitālisma stāvoklis turpmā-
kā laika sprīdī vēl vairāk ies uz leju. Šīskrizes pa-
rādības būs lielā mērā sajūtamas. Jau tas
vien, ka Latvijas noteicošais financiālais kapitāls,
kura rokās ir 2/3 no financiālās varas, jau tas fakts
vien rāda, cik cieši Latvijas kapitālisms saistīts
kā atkarīga puskolonija ar starptautisko kapitālu.
Tāpēc tie triecieni, kādus jau pārdzīvo vispasaules
kapitālisms, arvienu vairāk būs sajūtami ari Latvijā.

Vācijā un Anglijā buržuāzija ir zināmā mērā
gudrāka. Tur viņa ir pievilkusi krizes un revolū-
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cionārās kustības likvidēšanai, racionalizācijas rea-
lizēšanai u. t. t. — sociāldemokrātus. Rudevics,
runādams šodien par to, ka buržuāzija ievedot mo-
nopolu budžeta sastādīšanā, diktatūru, saprata, to
tā, ka drusku padumjākā Latvijas buržuāzija ne-
ļauj Latvijas sociāldemokrātiem aktīvi piedalīties
Latvijas saimnieciskās un polītiskās dzīves kārto-
šanā. Gan sociāldemokrātu līderis Lorenes brauc
uz Ženevu saimnieciski konsolidēt Eiropu, slēgt mui-
tas pamierus, gan Bastjānis un Cielēns raujas, lai
izkalpotos Latvijas buržuāzijas priekšā tik tālu, ka
viņiem uzdotu apspiest Latvijas strādniekus, ra-
cionalizēt Latvijas rūpniecību. Tā finanču mini-
stra racionalizācijas programma, ko viņš te šodien
atstāstīja, ir zināmā mērā nošpikota, norakstīta no
«Sociāldemokrāta», jo tieši pēdējos mēnešos «So-
ciāldemokrāts» sludina, ka Latvijā jāievedot racio-
nālāks saimniekošanas veids, ka jākoncentrējotrūp-
niecība, jāradpt tresti un koncerni. Tā esot vienīgā
izeja no grūtā stāvokļa. Ari socdēmu arodbiedrību
darbinieks sociāldemokrāts Višņa ved sarunas ar
kapitālistiem un tautas labklājības ministri par to,
lai strādniekiem dotu darbu vismaz pa daļai, lai
ievestu saīsinātu darba nedēļu, lai strādnieki strā-
dātu kaut 3 vai 4 dienas nedēļā. Tā no vienas pu-
ses rāda, ka Latvijā nav bezdarba, bet no otras
puses strādniekus nostāda vēl sliktākos apstākļos,
kā bezdarbniekus, jo viņi strādā tagad pusbadā
tanīs pašās fabrikās un citās darba vietās.

Tā tad, kaut arī sociāldemokrāti «taisa opo-
zīciju» un grib norobežoties no buržuāzijas budže-
ta, tomēr viņu programma ir tā pati, jo viņi stāv
par kapitāla uzkrāšanu, par racionalizāciju, par
saimniecisko uzbrukumu strādniecībai, par eksplu-
atācijas pastiprināšanu. Šai ziņā strādniecībai jā-
cīnās ne tik vien pret buržuāzijas uzbrukumiem, bet
viņai jācīnās arī pret sociāldemokrātiem. Strādnie-
cībai jācīnās pret abiem buržuāzijas spārniem, pret
labo un kreiso spārnu, kuru programmas saskan
saimnieciskā ziņā tāpat arī politiskā — kommūni-
stu vajāšanā, revolucionārās kustības apkarošanā.
Faktiski" darbos sociāldemokrāti ir koalicija, lai
gan vārdos it kā ir opozicijā.

Blakus krizei, blakus Padomju savienības uz-
varošai celtniecībai, mēs vērojam starptautiskā
frontē arī kapitālistiskā pasaulē zināmas iepriecino-
šas parādības. Ceļas jauns revolucionāras kustības
vilnis; starptautiskais proletariāts mobilizē spēkus,
lai atsistu buržuāzijas ģenerāluzbrukumu,. lai pār-
ietu pretuzbrukumā. Ka tas tiešām tā, to liecina
aktīvie notikumi Vācijā un grandiozās 6. marta de-
monstrācijas Amerikā; to liecina sevišķi Vācijas
proletariāta spēka pieaugums, jauns streiku vilnis
Eiropā, Amerikā un lieli streiki koloniju zemēs. Viss
tas rāda, ka kapitālisma stunda drīz sitīs. Tas rā-
da, ka vispasaules proletariāts mobilizē savus spē-
kus, lai šajos vispasaules saimnieciskās krizes un
buržuāzijas ģenerāluzbrukumu apstākļos, kad pa-
saules kapitālisms cenšas uzvelt strādniecībai vēl
nebijušas nastas, atsistu šo uzbrukumu, ka visu
zemju proletariāts jau ceļas cīņā pret šo uzbrukumu.

Arī Latvijas proletariāts ir viens kadrs no šīs
starptautiskās miljonu armijas, arī Latvijas pro-
letariātam pret šodien dzirdēto buržuaz'jas pro-
grammu jāuzstāda sava revolucionārā šķiru cīņas
programma, jāizbīda savi lozungi Proletariātam
jāzin savas šķiru cīņas metodes cīņā pret šo uzbru-
kumu. Galvenais un svarīgākais: proletariātam jā-
gatavojas, jāorganizējas darba vietās, fabrikās, lai
atsistu tālākos kapitālistu uzbrukumu nodomus algu
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nosišanā, algu neizmaksāšanā, darba laikam.Strād-
niekiem jāorganizējas arodbiedrībās, jāpārvērš tās
par masu organizācijām, lai atsistu šo kapitālistu
organizēto uzbrukumu. Strādniekiem pret buržuā-
zijas un sociāldemokrātu izolācijas plāniem jāstāda
uzdevums: izolēt kapitālistu spiegus, socialfašistus
un polītpārvaldes špikus no uzņēmumiem. Strād-
niecībai jāorganizē streiki, lai atbildētu uz kapitā-
la uzkrāšanās gājienu ar veselu streiku vilni, lai
nepieļautu vēl vairāk nospiest savu dzīves līmeni
uz leju, bet lai pārietu saimnieciskā pretuzbruku-
kumā pret buržuāziju.

Strādniecībai jāuzstāda pret kapitāla uzkrāša-
nas lozungiem, pret lauksaimniecības pabalstīšanas
lozungiem uz strādnieku rēķina savi lozungi par
7 stundu darba dienu, par pilnu un nodrošinātu al-
gu, par labākiem darba apstākļiem, par pilnu bez-
darba un slimo kases pabalstu. Strādniecībai jā-
zin, ka šī saimnieciskā cīņa viņai visā frontē jāsai-
sta ar politisko cīņu pret kapitālistiem, jo uzņēmē-
jiem katrā gadījumā nāk palīgā kapitālistiskā poli-
cija, nāk palīgā viss valsts un likumdošanas apa-
rāts, lai saimnieciskās cīņas apslāpētu. Katra strei-
ka pirmā dienā, katra oikonomiskā konflikta pirmā
dienā strādniecībai nenovēršami jāsaduras ar Jau-
tājumu, ka saimnieciskai cīņai jāpāriet politiskā fā-
zē. , ka saimnieciskam streikam jāpāraug politiskā
streikā. Tāpēc nepieciešams politizēt saimnieci-
skos streikus, izvērst saimniecisko streiku kustību
par politiskām akcijām, par politiskām demonstrā-
cijām, par politisku masu streiku pret
buržuāzijas izsūkšanas un terrora polītiku. Tikai
tādā veidā ir iespējams satriekt buržuāzijas ģene-
rāluzbrukumu.

Mēs aicinām Latvijas darba ļaudis uz cīņu pret
buržuāzijas ekspluatācijas programmu, pret bur-
žuāzijas izsūkšanas, strādnieku apspiešanas
un bruņošanās budžeta realizēšanu. Šo strād-
nieku šķiras cīņu tālāku apspiešanu un ekspluatāciju
strādniecība var atsist, šo pretuzbrukumu buržuā-
zijai var realizēt tikai ar streikiem, ar oikonomi-
skiem streikiem un politisku cīņu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jan-
ku, Jūsu runas laiks iztek. (A. Eglītis no vietas:
«Taisies, ka pazudi!»)

O. Jankus (turpina): Šīs cīņas strādniecībai jā-
saista ar saviem gala mērķiem: izbeigt uz visiem
laikiem kapitālisma elles mocības, bezdarbu krizes,
iedzīvošanos uz strādnieku nabadzības rēķina. Tas
iespējams tikai ar revolūciju, ar proletariāta poli-
tiskās varas iekarošanu, ar proletariāta un naba-
dzīgās zemniecības vienotu uzvaru. Tāpēc strād-
mecībai un darba zemniecībai jāmobilizējas, jācī-
nās pret kapitālisma izsūkšanas kārtību. Strād-
niecības pirmais uzdevums: organizēties oikono-
miskiem un politiskiem streikiem. Strādniecībai jā-
mobilizē visi savi spēki savu šķiras mērķu uzvarai.
(A. Eglītis no vietas: «Laidies dibenā!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam. (Saucieni pa kreisi: «Jēzus vārdā!»)

K. Beldavs (nacionālais bloks): Augstais nams!
Deputātam studentam Jankus kungam varbūt pa-
tiks, ja es drusku runāšu par augstskolu. Man nāk
prātā mani studiju laiki, kad Tērbatā biju vēl stu-
dents... (/ Baloža starpsauciens.) — Pagaidait, mī-
ļo īlenu Balod. te taču nevar ar īleniem strādāt! —
Man nāk prātā mani studenta laiki. Iedomājieties
tur, uz pilskalna... (Troksnis pa kreisi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī) Lūdzu netrau-
cēt! (Troksnis pa kreisi. — A Eglītis no vietas:
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«Vai Jankus ir kristīts, va'i_ nav kristīts?» — Sau-
cieni: «To vajaga konstatēt!»)

K. Beldavs (turpina): Tērbatā ir bijis kāds liels
pazīstams dabas pētnieks Kārlis Ernests fon Bērs;
tur viņam ir piemineklis... (Troksnis pa krei-
si.) — Nu, ja jūs to nesaprotat, tad tādēļ jau ne-
vajag brēkt! — Vai jūs zināt, kādu patiesību viņš ir
nesis? (Troksnis pa kreisi. — J. Baloža starpsau-
cieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod, lū-
dzu netraucēt runātāju!

K. Beldavs (turpina): Viņš ir nesis jums tādu pa-
tiesību, ka cilvēks paceļas pāri par kustoni ar ticī-
bu, tikumību, zinātni un mākslu. Un, redziet, tāpēc
mēs paceļamies šinīs augstumos, mēs negribam būt
uz jūsu līmeņa. (Sauciens no vietas: «Par kusto-
ni!» — Troksnis pa kreisi.) Tālāk man jums jāteic...
(J. Baloža starpsaucieni.) — Mīļais Baloža kungs,
man tagad nav zābaku, ko dot Jums šūt! Kad būs,
tad runāsim! —

Šodien šeitrunāja arī deputāts Rudevica kungs.
Viņš runāja par to. ka reliģija un vispārīgi mūsu
garīdzniecība un arī ticīgie ļaudis esot kā tumša
ēna, kas klājoties pāri Latgalei un arī visai Latvi-
jai. Redziet, es Jums varu sacīt vienu lietu šinī
sapulcē, Rudevica kungs. (Troksnis pa kreisi.) —
Atļaujiet taču, atļaujiet....

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es taču lūdzu de-
putātu Balodi netraucēt runātāju. Jūsu frakcijas
runātāju arī netraucēja. (./? Balodis no vietas: «Lai
runā par budžetu, lai nerunā...»)

K. Beldavs (turpina): Atļaujiet, es gribu atbildēt
uz Rudevica kunga runu!

Runājot par garīdzniekiem, par ticīgiem ļau-
dīm, viņš nav pieminējis neviena skaitļa, tikai ir
pasacījis, ka šie ticīgie ļaudis un, cik es sapratu,
arī vispārīgi garīdznieki esot kā tumša ēna, kas
gulstoties pāri kultūrai, zinātnei, mākslai un tā
joprojām. Atļaujiet mīļie kungi, ka izteicu savu iz-
brīnu par to, ka XX gadu simtenī vēl var turēt tik
tumšas runas. Man par to jābrīnās! (Starpsaucie-
ni.) Pirmkārt, kungi, kad jūs bijāt šeit tie noteicēji,
tad tanīs laikos taču arī jūs devāt šai tumšai varai
un to neapstrīdējāt. Katrā ziņā jūs tai bijāt devuši
līdzekļus.

Es gribu jautāt, kā Jūs kā moderns cilvēks
varat nicināt vienu spēku? Vai Jūs kā moderns cil-
vēks varat nicināt elektrības spēku? Vai Jūs varat
nicināt magnētisma spēku? (Starpsaucieni.) —
Apžēlojieties, taču nebrēciet tik daudz! — Un vai
tādā pat kārtā Jūs drīkstat nicināt ticības spēku?
(Starpsaucieni.) Es Jums teikšu kādus pāris piemē-
rus. (Starpsaucieni.) Sakait man, kas bija arābu tau-
ta, kad vēl nebija Muchameda? Viņa klīda apkārt pa
tuksnesi! Vēl es Jums teikšu piemēru no austrum-
tautām. Kas bija ķinieši? Profesors Pēteris Šmits
saka: kas bija ķinieši, pirms Konfucija? Ar Konfuciju
tie kļuva spēks. Ticība ir spēks, tāpēc moderns
cilvēks šo spēku nemaz nedrīkst nicināt.

Vēl es gribētu jums aizrādīt, ka jūs, sociālde-
mokrāti, šo spēku gan smādējat, bet jūs neesat
vienīgie sociāldemokrāti pasaulē. Atļaujiet šeit pie-
minēt to pašu Jankus kunga noķengāto Makdonal-
du. (Starpsaucieni.) Es domāju, Makdonalda vār-
dus taču es te varēšu nolasīt! (Starpsaucieni.) Šie
vārdi, kas telegrammā sūtīti starptautiskam vispa-
saules kongresam, skan tā. (Starpsauciens no
strādnieku un zemnieku frakcijas: «Rudevic, klau-
sies nu!») — Jā, esiet tik labi! Rudevics var klau-
sīties, bet jūs arī varētu uzklausīties. — Makdo-
nalds telegrafējis Stokholmas vispasaules kongrej

sam: «Kā atsevišķi cilvēki, tā tautas tagad ir izmi-
suma stāvoklī. Viņas meklē glābiņu šur un tur, bet
nekur neatrod. Mūslaiku cilvēki ir aizmirsuši, ko
mācīja pagājušā gadu simtenī, ka nekur citur nav
glābiņa, kā pie Kristus. Baznīcas uzdevums ir ai-
cināt cilvēkus no tumsas pie Kristus gaismas, lai
mēs varētu atkal staigāt pa svētā gara ceļiem.» —
(Starpsaucieni pa kreisi.) To runā viens sociālde-
mokrātu vadonis, aiz kura stāv miljoniem kulturā-
lu Anglijas strādnieku. (Starpsaucieni pa kreisi;
troksnis.) To es varu teikt, un es gribētu zināt,
ko Makdonalds teiktu par Rudevicu, ja viņš to
dzirdētu. (Troksnis; starpsaucieni pa kreisi.) Es
gribētu teikt: vai Jūs zināt, Rudevica kungs, ko
šis Makdonalds, uz kuru Jūs esat tik lepni, nesen
atpakaļ ir teicis Anglijas parlamentā, vienā no vis-
vecākiem parlamentiem, jo visvecākais ir Islandes
parlaments? (Troksnis.) Viņš ir teicis: «Es stā-
vu savā politiskā darbībā un lieku sevi vadīt Jēzus
kalna sprediķim, un manā bibliotēkā bībele ieņem
pirmo vietu.» — (Troksnis; starpsaucieni.) Es gri-
bētu zināt, ko Jūs, Rudevica kungs, uz to atbildē-
sit. (Starpsaucieni.) Tālāk es gribētu sacīt: vai
Jums ir zināms (starpsaucieni, troksnis), — atļau-
jiet — vai Jums ir zināms, ka tas pats Makdonalds
kopā ar Anglijas ārlietu ministri Hendersonu baltā
kristāla pilī ir vadījuši vienu sapulci, ko iesākuši
ar garīgām dziesmām? (Starpsaucieni; troksnis.)
Atļaujiet man jautāt, vai Jums ir zināms, ka tad
sociāldemokrāti, * Vācijas sociāldemokrāti, viņus ir
izsmējuši, tāpat kā jūs gribat viņus izsmiet. Bet
redziet, Anglijas strādnieki, tie ir kulturālāki cilvē-
ki, un jums ir jāizglītojas, jāaug un jāattīstās, lai
jūs varētu viņus saprast. (Troksnis; starpsaucieni.)
Tālāk es jums gribētu sacīt, ka šie paši — Makdo-
nalds un Hendersons ir ne tikai tā vien rīkojušies,
garīgas dziesmas dziedājuši, bet viņi ir arī darbo-
jušieskā kristīgi cilvēki. (Troksnis; starpsaucieni.)
— Pagaidait, pagaidait, celsies cenas zābakiem!
— Šis pats Makdonalds ir baptistu garīdznieks, ga-
rīdznieku sapulcē viņš ir pazīstams kā garīgs cil-
vēks. Nedomājiet, ka jums, , sociāldemokrātiem,
vien ir monopols uz sociāldemokrātiju. Ir ari vēl
Anglijas sociāldemokrāti. Pieminēšu jums arī divus
trīs miljonus strādnieku-nācionālistu, kas ir organi-
zēts spēks šeit un ārzemēs. Arī viņi ir strādnieki.
Mīļie kungi, es aizrādīšu, arī uz to, ka taisni jūsu
ļaudis ir tie, kas nāk un pilda mūsu baznīcas. Ja
viņi dzirdētu, ko šeit runāja r viens no viņu vado-
ņiem, Rudevics, mīdams dubļos to, kas viņiem ir
svēts, tad viņi sacītu: «Rudevic — projām!» (Trok-
snis. Priekšsēdētājs zvanī.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Baskjānis (sociāldemokrāts): , Godātie de-
putāti! Man jāiesāk (sauciens no vietas: «Ar Dieva
palīgu!») ar to, ar ko šeit beidza mācītājs Beldavs.
Viņš ārkārtīgi uztraucās, ka Latvijas sociāldemo-
krāti Rudevica personā ieņēmuši noraidošu stāvo-
kli pret baznīcu un, kā viņš teica, aiziedams no
šīs katedras, esot zaimojuši to cilvēku pārliecību,
kas ejot dievnamā un esot sociāldemokrātu vēlētā-
ji. (K. Beldavs no vietas: «Jā, jā, tā tas arī ir!»)
Tālāk Jūs lasījāt šeit kādu avīzi, kurā rakstīts, kā-
das telegrammas sūtījis Makdonalds, ko viņš ap-
sveicis. Man jāsaka, ka šīm telegrammām, kuras
Jūs šeit lasījāt, mēs pagaidām neticam, jo īstie tek-
sti bieži vien ir mazliet citādāki nekā tos drukā
pilsoniskā prese, kas tām runām un telegrammām
piešķir citu saturu. Otrkārt, ja Makdonalds nav
ieņēmis pret baznīcu noraidošu stāvokli, bet nācis
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varbūt baznīcām pretim, tad tam ir savs pamats,
sava nozīme Anglijas apstākļos. (K. Beldava starp-
sauciens.)

Bet, Beldava kungs, kas mani pārsteidza, —
sevišķi pārsteidza Jūsu runā, bija tas, ka Jūs, ie-
domādamies sevi par augsti attīstītu cilvēku, pēc
kura parauga visiem jācenšas, no šīs katedras at-
ļavaties noniecināt vienu darbu, vienu amatu, t. i.

i

kurpnieka amatu. Beldava kungs, ko Jūs darījāt
no šīs katedras kā mācītājs? Jūs deputātam Balo-
dirn ar lielu žestu teicāt: «Apmierinaities, Baloža
kungs, man nav zābaku, ko Jums dot lāpīt!» (Sau-
ciens: «Kauns!») Beldava kungs, es domāju, ka
šis Jūsu žests pret vienu darba strādnieku, kas
izpelnījies savas apkārtnes lielu uzticību, to strād-
nieku uzticību, kas viņu sūtījuši šai Augstā namā...
(/ Kullīša starpsauciens) — Kullīša kungs, Jūs
varēsit runāt vēlāk! Mācītāja kungs, ja Jūs zākā-
jat vienu cilvēku tikai par to, ka viņš ir kurpnieks,
tad tas pierāda, ka Jūs paši esat nicināmi! (Sau-
ciens: «Pareizi!») Starp Jums un Kristus mācību ir
tikpat liels attālums, kā starp debesi un zemi. (K.
Beldava starpsauciens: «Es nenicinu nevienu ama-
tu! Teicu to tikai tamdēļ, ka viņš traucēja mani ru-
nāt!») Beldava kungs! Kaut viņš arī Jūs traucēja.
Jums vajadzēja atrast citu veidu, bet ne to, ko Jūs
lietojāt! (K Beldava starpsauciens.)

Es negribu un nevaru ielaisties nekādos strīdos
ne par Kristus mācību, ne par citām lietām. Varbūt
Jums būs izdevība par šīm lietām parunāt ar manu
frakcijas biedri Dēķenu, kad nonāksim pie izglītī-
bas resora. Viņš Jums varēs dot paskaidrojumus.
Teikšu tikai vienu: Kristus mācībā ir daudz tādu la-
bu lietu, ka ja jūs viņas pildītu, tad mēs dzīvotu
daudz labākos apstākļos, nekā tagad. Ja Kristus
vija pātagas, lai izdzītu rakstu mācītājus no dievna-
ma, tad sociāldemokrātiem jāvij pātagas, lai jūs iz-
dzītu no Saeimas.

Es domāju, tagad mēs šo tematu atstāsim, jo
tas mūs attālina no budžeta debatēm.

Perējot uz budžetu, man jāsaka , ka budžeta
kommisijas referents Annuss un finanču ministris
Petrevics ļoti žēlojās par mūsu saimniecisko dzīvi.
No abiem runātājiem mēs dzirdējām aizrādījumus,
ka lauksaimniecības produktu cenas krīt, labību ne-
var pārdot. Annusa kungs nogāja pat tik tālu, ka
teica, ka linu cenu krišana izskaidrojama tikai ar
Krievijas izturēšanos šai lietā, ka par cenu krišanu
vainojama Krievija. Tālāk Annusa kungs teica, ka
no ārzemēm ievedot daudz labības, valūta aizplū-
stot, zemnieku pirkšanas spējas krītot, arī rūpnie-
cība esot apdraudēta * nekas labs neesot redzams,
nekas neveicoties. Kāpēc neveicoties? Motīvi bi-
ja parastie, proti, ka uz rūpniecību gulstoties lieli
nodokļi, privileģētie valsts uzņēmumi apēdot privā-
tos uzņēmumus, konkurējot ar tiem; tirdzniecības
bilance esot pasīva, ārzemju kapitāli neienākot, pa-
šiem sava kapitāla neesot, vispārīgi privātā inicia-
tīva apspiesta un ļoti nevēlami tie lielie ārkārtējie
izdevumi, kādi atrodami mūsu budžetā. Finanču
ministris atzina par nevēlamu pat to parādību, ka
iepriekšējos gados mēs savus budžetus esam no-
slēguši ar diezgan prāviem atlikumiem, un brīnās,
kā daži esot varējuši par to pat priecāties.

Ko tad nu darīt, lai šo slikto stāvokli, jeb,_ kā
Cechova kantorists teiktu — 22 nelaimes likvidētu?
Te nu nāk tā programma, ko deklarēja tiklab refe-
rents, kā finanču ministris. Abi viņi nāk no vienas
frakcijas. Kāda tad bija tā programma, ko viņi liek
priekšā?

Protama lieta, ja labības cenas krīt, jazemnieks
savu labību nevar pārdot, tad jāgādā, lai tas tā ne-
būtu, jāgādā, lai lauksaimniecības produktu cenas
nekristu un lai zemnieka pirkšanas spējas celtos.
Kādus līdzekļus te atrod? Ministris teica, ka esot
klasiska programma: jāieved labības muitas un,
otrkārt, jāpiešķir plaši pabalsti jeb valsts atbalsti
lauksaimniecībai. Vienā citā situācijā, runājot par
eksportu un importu, finanču ministris gan, pēc ma-
nas saprašanas nonāca zināmā pretrunā. Viņš sa-
cīja, ka importa ierobežošana prasot muitas pacel-
šanu, bet eksporta veicināšana prasot muitas atcel-
šanu. Tā kā mums vajadzīgs ierobežot importu,
tad muitas jāatceļ, bet tā kā jāveicina eksports, ir
vajadzīgs, lai šīs muitas pazustu. Kā rast izeju,
tam izskaidrojuma / viņš nedeva. Tāpēc ir jau-
tājums, kā tad nu paliks ar muitām.

Man liekas, ka lauksaimniecības kri-
z e, kura, kā te jau visi aizrādīja, nav sajūtama tikai
Latvijā, bet gan visā pasaulē, nav veicama ar tiem
līdzekļiem, kādus minēja referents un ministris, bet
ka šie līdzekļi var novest pie daudz ļaunākām sekām
citās nozarēs.

Vispirms mums taču jāzina, ka acumirklī ar
muitām pat tiem,kas tās atzīst, nav iespējams cīnī-
ties pret Polijas un Vācijas labības ievedumiem La-
tvijā, nav iespējams tāpēc, ka mūsu labības patē-
riņš Latvijas masštabā ir tik mazs, ka tiklab Poli- »
jai kā Vācijai ir iespējams, neskatoties uz muitām,
pievest Latviju pilnu ar labību kurā katrā laikā. Tā-
pēc arī šīs muitas, runājot no to viedokļa, kas tās
aizstāv, šos ļaunumus,, kurus 'minēja arī finanču
ministris, runājot par cenu krišanu, nevar novērst.
(\. Ulmaņa starpsauciens.) Man šķiet, Ulmaņa
kungs, ka tā ir, jo nevar taču aizmirst, kā to jau arī
iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka Vācijas rūpnie-
cībā nodarbināti 3/4 no visiem iedzīvotājiem, un ka
uz šīs rūpniecības rēķina valsts tiešām var atļauties _--
vienā laikā, vienā brīdī vienai lauksaimniecības no-
zarei ļoti lielas piemaksas, lai to noturētu, stabili-
zētu, vai ko citu darītu. Nekas līdzīgs nav iespē- ,
jamsLatvijā. Man šķiet, ka arī tās ievedlēses jeb,
teiksim pareizāki, izvedprēmijas — nosauksim tās
īstā vārdā — nevarēs panākt savu nolūku, vienkār-
ši tāpēc, ka nav līdzekļu, no kurienes ņemt tik ko-
losālas summas, ko piemaksāt lauksaimniecības
produktu eksportam. Te mēs pie tā jautājuma apstā-
simies. Mēs ātri izsmelsim visas tās rezerves, kā-
das mums varētu būt šinīs apstākļos, un arī nepa-
nāksim to, ko gribam panākt. Tā, varbūt, ir mūsu
nelaime, ka mēs esam polītiski šaura territorija ar
maziem līdzekļiem, ar maziem resursiem. Mēs ne-
kādā ziņā nevaram iet pakaļ lielvalstīm pa viņu
saimnieciskās polītikas ceļu un lietot tās pašas me-
todes, ko lieto lielvalstis, vienkārši tikai tāpēc, ka
mēs esam par maziem un mūsu līdzekļi par šauriem

Otrkārt mums pozitīvi norāda uz ļoti plašām
piemaksām,, kādas lauksaimniecībai būtu vajadzī-
gas. Vēlāk es nonākšu pie budžeta skaitļiem un dru-
sku apstāšos arī pie tiem, bet man jāsaka, ka mēs
samērā ar saviem līdzekļiem un savu budžetu jau
tagad lauksaimniecībai dodam kolosālas piemaksas.
Šīs piemaksas tiek dotas ne tikai budžeta apmēros,
kur mēs atradīsim pāri par 12.500.000 latu. (K Ul-
mnņa starpsauciens.) Es ņemu tikai Zemkopības
ministrijas budžetu; bet bez tam vēl nāk klāt sum-
mas Zemes bankai. Šie 12.500.000 latu, Ulmaņa
kungs, ir taču atbalsts, ja nu ne pabalsts lauksaim-
niecībai. Man liekas, ka pret to Jums nekādi iebil-
dumi nevarēs būt. Ja jūs tālāk ņemsit klāt tos
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ditus, kas aiziet Zemes bankai, tad jus arī šim pašā
budžetā atradīsit 12 un vairāk miljonus latu, kurus
zemkopji saņem aizdevumu veidā caur Zemes ban-
ku. Tālāk ir taču vēl citi līdzekļi: sēklas summas,
cukurbiešu un linu piemaksas, kas aiziet lauksaim-
niecības atbalstīšanai. Ja visas šīs summas saskai-
ta kopā, tad tomēr šī nozare samērā ar mūsu _ lī-
dzekļiem jau šobrīd tiek atbalstīta ļoti stiprā mērā.
Mēs nupat vēl šinīs dienās noklausījāmies finanču
ministri, noklausījāmies zemniecības pārstāvjus,
lielos saimnieciskos pārstāvjus, un dzirdējām no vi-
ņiem aizrādījumus, ka ari vēl tagad esot par maz.
(K. Ulmanis no vietas: «Vai Dzenis arī ir tas liel-
saimniecību aizstāvis?»)

Nu, Dzenis jau piebalso lielajiem, tāpēc ka per-
sonīgi viņš, laikam, ir lielsaimnieku aizstāvis, bet
aiz pārpratuma ar mazo balsīm ievēlēts. <K Ulma-
ņa starpsauciens.) Jā, es domāju, ka šinī ziņā es
diezgan pareizi novērtēju Dzeņa kungu, ka viņš pa-

I

tiešām, personīgi ņemot, aizstāv lielsaimniekus un,
varbūt, mazsaimnieki viņu tikai ievēlējuši.

Man jāsaka, ka viņi prasīja piemaksas liniem;
tad tikai tās piemaksas vien pēc Finanču nūnstrijas
aprēķina prasīja ap 4.000.000 latu. Pieskaitot klāt
tos 1,5 miljonus, ko valsts zaudē ienākumos, tad
būs ap 5.500.000, un ja cenas vēl slīdēs uz leju, kas
nākošā gadā ir domājams, tad linu piemaksas sa-
sniegs ap 8.000.000 latu, ko prasīs no jauna klāt.
(K Ulmaņa starpsauciens.) Ulmaņa kungs, tiksim arī
pie 9 miljoniem un vēl pāri tiem, jo es domāju, ka
jūs, nogaršojuši p'rmās piemaksas, jeb nodrošinā-
jumu gribēsit pamēģināt ari, kā iet tālāk, un kon-
sekventi prasīsit piemaksas arī par sviestu, prasīsit
stabil'zēt cenas un prasīsit varbūt stabilizēt arī be-
kona cenas. (K Ulmani starpsauciens.) Nu jā, bez
šaubām — un prasīsit šīs piemaksas vēl veselai rin-
dai lauksaimniecības produktu.

Paceļas jautājums, kur lai rod līdzekļus, lai to
izdarītu. Es to saprastu, ja mūsu strādniecībai bū-
tu pietiekoši līdzekļu, ja rūpniecībai būtu pietiekoši
līdzekļu; kāpēc tad nē — tad jau varētu iet lauk-
saimniecībai vēl tālāk pretim un maksāt visādas
piemaksas. Ja citi apstākļi atļautu, tad to varētu
darīt.

Bet ir viena lieta, uz ko neatbild ne jūsu lauk-
saimniecības pārstāv's, ne Finanču resors. Tas ir
jautājums — ar kādiem līdzekļiem, uz kā rēķina to
izdarīt. Un arī šodien finanču ministra runā uz šo
jautājumu nebija nekādas atbildes. (Starpsauciens
pa lab.) Valdība nāks ar priekšlikumiem? Redzē-
sim, kad šie priekšlikumi nāks, uz kā rēķina tie i°s!

Man tomēr jāsaka ka viens, kas arī mani pār-
steidza finanču nrn'stra runā, bija tas. ka visa šī
lauksa'mniecības jautājuma izšķiršanai finanču mi-
nistris nostājas pie valsts kases un tikai rēķina, cik
unjradus pabalstus kur vajadzētu maksāt, ko vaja-
dzētu darīt, lai palielinātu lauksaimniecības pirkša-
nas spējas, lai dotu lauksaimniekiem iespēju pārdot
produktus par augstām cenām. Pie otra jautājuma
un pēc manas saprašanas, galvenā jautājuma, kas
tad jādara pašā lauku ražošanā, lauksaimniecības
produktu ražošanā, vai tur kas nav jāgroza, vai
tur nav kādi līdzekļi jālieto, pie tā tinanču ministris
šodien maz kavējās. Un man jāsaka, ka lielo saim-
nieku pārstāvji, kaut arī «Brīvās Zemes» izdevēju
piekritēji; un viņu aprindas, vēl šodien raksta, ka
viens no galveniem un svarīgākiem lauksaimniecī-
bas veicināšanas un pacelšanas pamatiem ir —
saimn'eciskās ražošanas sistēmas un kārtošanas
jautājums. Bet pie tā ne referents, ne finanču mi-
nistris šodien nepakavējās. (Starpsaucieni.) Lūdzu,
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paskataities, Ulmaņa kungs, šodien «Brīvo Zemi».
Tur vēl šodien raksta, ka ražošanas sistēmas pa-
celšanas jautājums ir viens no galvenajiem. Taisni
par šo jautājumu bija ļoti daudz jārunā, un te nav
ko klusēt. Te daudz kas grozāms, lai mūsu lauk-
saimniecība spētu dot to, ko mēs no viņas varētu
prasīt, lai viņa varētu tikt_ uz augstākas pakāpes,
lai nākotnē viņai dotu iespēju cīnīties.

Es domāju, ka arī linu jautājumu, kas pašlaik
ir ieņēmis ļoti redzamu vietu, nevar nostādīt tā vien,
ka mums jādomā par to, cik mēs piemaksāsim linu
ražotājiem. Ka linu cenas iet uz leju un krīt pastā-
vīgi arvien zemāk, tā ir vispārīga, diezgan dabīga
parādība, jo mēs labi zinām, ka tās cenas, kas pa-
stāvēja pirms kara, bija vēl stipri zem tām, kuras
maksā par liniem pašlaik. Tagadējās linu cenas ir
vēl par 50% augstākas nekā linu cenas bija pirms
kara. (rJ Dzeizītis no vietas: «Un algas?») Algas,
Dzelzīša kungs, nav tā pieaugušas! {K. Ulmanis no
vietas: «Ar kuru, laiku Jūs salīdzināt?») Ar pirms-
kara laiku! (K Ulmanis no vietas: «Par cik algas
pacēlušās?») Loti maz! Ja linu cenas mākslīgā
veidā varbūt varētu kādu laiku turēt uz augstāka
līmeņa, tad. es domāju, mūsu finanču politikai vaja-
dzētu būt tālredzīgākai, nevajadzētu ielaisties uz
to, lai tikai maksātu pabalstus linu ražotājiem, pie-
maksas pie liniem, bet būtu jārūpējas arī par to, lai
Krievija nebūtu vienīgā, kas uzstājas linu tirgū un
lielā mērā nosaka linu cenas. Tie soļi, kurus krei-
sā valdība linu tirdzniecības laukā gribēja spert
Krievijas apvienošanai ar Latviju, varbūt, arī ar
Igauniju un Poliju, neatrada piekrišanas jūsu vidū,
kaut gan sarunas iesāka Alberinga kungs no jūsu
vidus. Vajadzēja mēģināt panākt vienošanos ar
Krieviju, lai varētu linu cenas mazliet paaugstināt.

Ko finanču ministris liek priekšā r ū p n i e cj-
bas nozarē? Viņa programma ir vienkārša: j ā-
samazinot tiešie nodokļi. Par to jau
esot domāts Finanču resorā. Jāsaka, ka šī nodokļu
samazināšanas programma jau faktiski ir iesāku-
sies. Ja ieskatāmies Finanču ministrijas budžeta
paskaidrojumā, tad redzam kopsavilkumu par no-
dokļiem trijos gados. Tiešie nodokļi gandrīz bez
izņēmuma iet uz leju. Ienākuma nodoklis 1928./29.
budžeta gadā ir bijis 5.000.000 latu, 1929./30. gadā
-- kritis uz 4.000.000 latu, un nākoša gada budžeta
projektā paredzēti tikai 3.500.000 latu. Tā tad tri-
ju gadu laikā tas ir nobraucis uz leju par veselu IV2
miljona latu. Ja mēs paskatāmies nekustamas
mantas nodokli, tad redzam to pašu tendenci. Tas
arī 3 gadu laikā nevis ir pieaudzis, bet ir slīdējis uz
leju, kaut gan ne tik lielos apmēros, kā ienākuma
nodoklis. Rūpniecības un tirdzniecības nodoklis
tāpat nav pieaudzis, bet stāv gandrīz uz vietas, pat
ir slīdējis drusku uz leju. Tā tad visi šie galvenie
tiešo nodokļu veidi faktiski ir gājuši uz leju un ies
vēl vairāk, pateicoties tai politikai, ko solās reali-
zēt finanču ministris.

Vai tad patiešām stāvoklis ir tāds, ka šie nodo-
kļi ir tik ārkārtīgi nospiedoši? Annusa kungs savā
referātā centās pierādīt, ka tās summas, kuras mēs
redzam valsts budžetā, ir «gatavā spička» salīdzi-
not ar tām summām, kas ir kur citur, t. i. pašvaldī-
bas budžetos, ka pašvaldības ar šiem nodokļiem sa-
ņem milzīgas summas un ar to izskaidrojams arī
tas, ka rūpniecība un tirdzniecība, arī nekustamā
manta apliktas ar pārāk augstiem nodokļiem. Man
jāsaka, ka Annusa kungs šeit vai nu maldina pats
sevi vai maldināja citus. Annusa kungs, man Jums
kā referentam tomēr jāsaka, ka pēc Finanču mini-
strijas datiem, savelkot kopā tiešo nodokļu summas,
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dabūjam, ka valsts no tām saņems nākošā gadā
13.142.000 latu, bet pašvaldības saņems par tiem pa-
šiem nodokļu veidiem 15.825.000 latu. Te ir viss!
(Referenta ./. Annusa starpsauciens.) Annusa kungs!
Esmu ar mieru nolasīt tiešos nodokļus, kas ieslēgti
šinīs summās, un es Jūs lūgšu nosaukt tos nodokļus,
kas te nav iekšā.

Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis dod val-
stij 3.300.000, pašvaldībām — 2.750.000 latu; ienā-
kumu nodoklis — te pierēķināts arī rūpniecības uz-
ņēmumu nodoklis, kam jādod pārskats par savu
darbību, dod valstij 3.500.000 latu, pašvaldībām —
3.225.000 latu; nekustamas mantas nodoklis pasē-
tās dod valstij 1.700.000latu,pašvaldībām—5.100000
latu. J Annusa starpsauciens.) Jūs sakāt — vairāk.
Nē, es ņemu datus no Finanču ministrijas nodokļu

. departamenta; domāju, mums citas autoritātes nav.
U Annusa starpsauciens.) Nu tad arī valstij būs
vairākļ Ja valstij ienāks vairāk, tad arī pašvaldī-
bām būs vairāk. — Nekustamas mantas nodoklis uz
laukiem dod valstij 700.000 latu, pašvaldībām —
4.550.000 latu. Starp citu, gribu piezīmēt, ka šie
700.000 latu, ko lauku nekustamas mantas nodoklis
dod valstij, ir taisni tā pati summa, ko valsts ieņem
kā akcīzes nodokli. Un vai Jūs zināt, Annusa
kungs, no kā? No rauga! Raugs maizes cepšanai
dod valstij tikpat daudz ienākumu, kā visa lauku
nekustamā manta. (Starpsaucieni.)

Tie ir visi galvenie nodokļi. Tad vēl nāk klāt
nodokļi, kas nenāk pašvaldību budžetos, bet ieplūst
vienīgi valsts kasē. Tādi nodokļi ir: kuponu nodo-
klis, dividendu nodoklis, noguldījumu augļu nodo-
klis, tekoša rēķina nodoklis un kapitāla nodoklis ak-
ciju sabiedrībām. Bez tam vēl atsavināšanas no-
devas, mantojumu nodoklis un traktieru nodoklis —
tie ienāk tikai valsts kasē. Bez tam vēl ir vērtības
pieauguma nodoklis, kas ieplūst valsts un pašvaldī-
bu kasēs, bet tas ir samērā mazs un tam patiesībā
nav nekādas nozīmes, jo tas dod tikai 200.000 latu
valstij un 200.000 latu pašvaldībām.

Ja jūs tagad ņemat šos tiešos nodokļus procen-
tuāli, ko saņem pašvaldības un valsts, tad jūs dabū-
jat, ka pašvaldības saņem 54,7% un valsts — 45,3%.
Kur tad nu ir tās kolosālās sumina^, kas it kā aizplū-
stot pašvaldībām? No šīm milzīgām summām, ko
dod tirdzniecības un rūpniecības nodoklis, pašvaldī-
bas saņem tikai 2.750.000 latu. Ienākuma nodoklis
gulstas ne tikai uz rūpniecību un tirdzniecību, to
maksā arī citi maksātāji, tāpēc to es šeit nepieskai-
tīju. Tas dod pašvaldībām 3.225.000 latu. Neku-
stama manta dod pašvaldībām 5.100.000 latu pilsē-
tās un 4.550.000 latu uz laukiem.

Tie nu ir tie kolosālie nodokļi pašvaldībām,
par kuriem te teica, ka tie nospiežot rūpniecību, un
par kuriem jāpadomājot, kā tos samazināt.

Ja tanī pašā laikā paskatāmies uz otru nodokļu
kategoriju, uz netiešiem nodokļiem, tad
redzam gluži pretēju ainu. Piemēram ņemšu tikai
galveno netiešo nodokli — muitas ienākumus. Mui-
tas ienākumi tanīs pašos 3 gados, ko es minēju, ir
pieauguši pēc budžetu projektiem no 45,2 miljoniem
latu 1928./29. gadā uz 48,9 miljoniem latu 1929./30.
gadā un uz 56,1 miljonu latu 1930./31. gada projekta.
Man jāsaka, ka pieauguma tendence budžetos ir jvel
par maz izteikta, jo faktiskais pieaugums ir lielāks.
Tekošā gada muitas ienākumi, gadu noslēdzot 1.
aprīlī, sniegsies pie 60.000.000, ja ne pāri par
60.000.000 latu. Tas pierada, ka otra lauka, netiešo
nodokļu laukā, kur smaguma nasta gulstas uz patē-
rētājiem — starp citu uz trūcīgam aprindām, jo tas
ir pārsvarā —, šī tendence iet pastāvīgi uz augšu.

Mēs te no finanču ministra nedzirdējām ne vārda,
ka viņš šo nastu gribētu atvieglot. Gluži otrādi —
viņš teica, ka muitas būs jāpaceļ, lai aizsargātu lauk-
saimniecību. Tā tad šī krītošā .tendence, kas gul-
stas uz kapitālu un nekustamu mantu, iet vēl vairāk
uz leju, bet pieaug tendence, kas gulstas uz patērē-
tāju, uz trūcīgām aprindām. Tāda, lūk, ir atirlde
rūpniecības jautājuma atvieglošanai, rūpniecības
veicināšanai.

Bet ar to vēl neaprobežojas! Mēs nonākam pie
jautājuma, par kuru jaudiezgan daudz runāts, proti
— pie jautājuma par privilēģijām valsts
uzņēmumiem. Man jāsaka, ka Latvijas apstā-
kļos valsts saimnieciskos uzņēmumus — ja atskaita
tādus uzņēmumus, kā Nacionālo operu, Nacionālo
teātri, par kuriem, liekas, nav runa, arī labā spārnā
nē, — dzelzceļus, pastu un telegrāfu, man šķiet, jūs
taču nedomājat nodot privātās rokās? Kas tad
mums tādā gadījumā vēl paliek pāri? Mums paliek
pāri Jugla, Liepājas kara ostas darbnīcas, Armijas
oikonomiskais veikals un Kuģu pārvalde kā saim-
nieciska rakstura uzņēmumi. Teātrus un operu
mēs šinī gadījumā neaizķersim, jo tiem taču te nav
nozīmes.

Ja nu tagad paceļas jautājums, ka tie visi ir
privileģēti valsts uzņēmumi, tad vispirms jāsaka,
ka tas tā nemaz nav. Pēc tās informācijas, kāda
mums ir un kādu mēs esam vairākkārt pārrunājuši,
Armijas oikonomiskais veikals maksā visus nodok-
ļus, kādus maksā visi privātie veikali. Bez tam
Arm'jas oikonomiskais veikals dod lielas summas
kareivju — armijas kulturālām vajadzībām. (./ Kul-
līša starpsauciens.) Kullīša kungs, Jūs sakāt, ka ne-
viens nedomā likvidēt Armijas oikonomisko veika-
lu. Tas ļoti runā pretim finanču nr'nistra kunga pa-
skaidrojumam, ko viņš deva budžeta kommisijā,
kur pateica, ka to nedomā darīt, bet pēc tam presē
parādījās citas ziņas, ka Armijas oikonomiskā vei-
kala darbībā paredzama liela reorganizācija un šī
reorganizācija izpaudīsies tādā veidā, ka šinī vei-
kalā atļaus pirkt tikai karavīriem. Ja jūs gribat šo
veikalu reorganizēt tādā veidā, ka šinī veikalā būs
atļauts pirkt tikai karavīriem, tad tas lielā mērā no-
zīmē šī veikala likvidēšanu, jo līdz šim ne tik vien
karavīri, bet arī privātā publika, valsts ierēdņi un
intelligence bija tie, kas sastādīja Armijas oikono-
miskā veikala pircēju kontigentu. Tāpēc, ja tagad
sašaurināsim šī veikala pircēju kontigentu, attieci-
not to tikai uz karavīru aprindām, tad tas nozīmēs
šī veikala likvidēšanu. Tāds paskaidrojums ir dots
presē, un tas vēl šodien nav atsaukts. Jūs runājat
ne par likvidāciju, bet par reorganizāciju, kas lī-
dzīga likvidācijai.

Otrs pasākums, par kura likvidēšanu jau kon-
krēti ir runa, ir Valsts kuģu pārvalde. Kuģu pār-
valdes pārskatos redzams, ka visus šos gadus viņa
ir devusi valstij peļņu. Nu ceļas jautājums kāpēc
tad Kuģu pārvaldi vajaga likvidēt. Nav taču citas
atb'ldes, kā vienīgi tas pats motīvs, lai šī Kuģu pār-
valde konkurrētu ar privātiem uzņēmējiem. Es do-
māju, ja Kuģu pārvalde var nomaksāt visus tos pa-
šus nodokļus, kādus maksā privātie, tad taču neva-
rētu būt ne kaut kādu ne mazāko iebildumu pret vi-
ņu arī privātiem. Ja nu finanču ministris atzina, ka
valstij, arī stutējot un balstot privāto iniciatīvi, at-
tiecīgos gadījumos tomēr vajadzīgs iejaukties pri-
vātā saimnieciskā dzīvē, tad es domāju,ka abos ši-
nīs gadījumos tiklab par Armijas oikonomisko vei-
kalu, kas zināmā mērā regulē tirgus cenas tām pre-
cēm, ar kurām tas tirgojas, tāpat ari par Kuģu pār-
valdi, kas kā valsts uzņēmums zināmā mērā rāda,
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kādi ir apstākļi šinī nozarē, nevarētu būt runa par
likvidāciju. Ja šie uzņēmumi dod vel peļņu,_ tad ne-
būtu nekādu motīvu tos likvidēt, jo vairāk vēl tapec,
ka to avotu, no kuriem mēs ņemam līdzekļus ka

lauksaimniecības, tā rūpniecības atbalstīšanai,
mums nav daudz, un tāpēc katrs ienākums, lai tas
būtu cik liels vai mazs būdams, ir tomēr ārkārtīgi
svarīgs.

Tālāk jūs runājāt par to, ka valstij pašai Latvi-
jā nav kapitāla un ka vajadzīgs ārzemju kapitāls.
Te dod vienu recepti, ka. jāveicina pašu kapitālu uz-
krāšana, to koncentrācija, bet nedrīkst runāt par
kaut kādiem fondiem, kas tiktu uzkrāti valsts ro-
kās it kā no privātiem līdzekļiem. Mani, starp citu,
pārsteidza arī tas, ka finanču ministris uzskatīja it
kā par nevēlamu to parādību, ka Latvija savā pa-
stāvēšanas laikā ir uzkrājusi diezgan lielus fondus,
ar kuriem viņa tagad saimnieko. (Starpsauciens pa
labi.) Nu jā, tā kā šie fondi ir tomēr uzkrāti, paņe-
mot vairāk nekā valstij ir vajadzīgs kārtējo izde-
vumu segšanai, tad es pareizi esmu uztvēris, ka fi-
nanču ministris šo fondu uzkrāšanu neatzīst. (Starp-
sauciens pa labi: «Cik ilgi tā ies?») Cik ilgi tā ies?
Es domāju, tik ilgi, kamēr mēs varēsim segt ne ti-
kai savas tiešās, ja tā varētu teikt, kārtējās vajadzī-
bas, bet arī ārkārtējās vajadzības, kamēr nebūs
rasts kāds ienākumu avots vai nu ārējā aizņēmuma
vai citādā veidā.

Man jāsaka, ka šie valsts kapitāli, spriežot pēc
pārskatiem no visām mūsu 3 bankām, jau tuvojas
400.000.000 latu. Ja šis kapitāls ir uzkrājies, var-
būt, ne gluži tik lielos apmēros, bet mazākos, tad es
to uzskatu par pozitīvu parādību, par tādu parādību,
kas vienīgā ir devusi iespēju Latvijai veikt uzde-
vumus, kādi viņai ir bijuši, kaut arī agrārās refor-
mas nostiprināšanā, ēku būvēs u. 1.1. Arī lauksaim-
niecības un rūpniecības aizdevumu nebūtu bijis, ja
nebūtu šo fondu. Tāpēc nokritizēt un noliegt visus
šos fondus, kā to dara Petrevica kungs, nebūtu pa-
reizi, jo tas nozīmētu nozāģēt to zaru, uz kura sēž
pats finanču ministris. Tāpēc šis viedoklis nav sa-

b

protams.
Vēl te jautā, kā būšot nākotnē. Finanču mini-

stra kungs no vietas man sauca — cik ilgi mēs tā
rīkošoties. Es domāju, mēs!esam spiesti ārkārtē-
jos izdevumos, kur, starp citu, ir aizdevumi bankām,
Hipotēku bankai, dzelzceļu ārkārtējā budžeta sum-
mas u. t. t., uzkrāt līdzekļus, nevis izpumpējot tos no
privātiem uzņēmējiem, kā teica finanču ministris,
bet gan iekasējot nodokļu maksāšanas ceļā. Tā iz-
pumpēšana no privātiem ir ārkārtīgi aprobežota. Es
varu nosaukt skaitļus, kas zīmējas uz valsti, un tie
ir — no lauku nekustamas mantas 700.000 latu un
no pilsētu nekustamas mantas — 1.700.000 latu. Vi-
sa rūpniecība dod tikai apmēram 3,3 miljoni latu, ja
neskaita klāt ienākuma nodokli. Vai tās ir summas,
par kurām var runāt kā par izpumpētām?

Es negribu iedziļināties nodokļu jautājumā, jo
par to jau agrākos gados diezgan daudz runāts, bet
tās summas, ko es nosaucu, mums rāda skaidru ai-
nu, ka nekāda izpumpēšana valsts kapitālu uzkrāša-
nai līdz šim nav notikusi. Tāpēc viss tas, ko finanču
'ministris pirmīt mums sacīja, ka šeit mums jāatrod
vēl kādi atvieglojumi, neko nenozīmē, jo šeit paze-
mināšananākotnē nekā nevar dot. Runāt par to, ka

? no privātiem uzņēmējiem būtu kādas izpumpētas
summas vai fondi, ir absolūti nevietā.

Ja fondi uzkrājušies un līdzekļi savākti, tad tie
jāuzskata par izpumpētiem no netiešo nodokļu mak-
sātāju kabatām, jo netiešo nodokļu maksātāji ir tie,

kuri galvenā kārtā dod ienākumus valstij ar mui-
tām, kurām es gribētu pieskaitīt klāt vēl spirta mo-
nopolu. Lielākās summas mums ienāk taisni no
trūcīgām aprindām. (Starpsaucieni.) Tāpēc es būtu
loti priecīgs, ja mēs varētu atvieglot šīm aprindām
viņu nodokļu nastas, ja mēs varētu tikt no šīm no-
dokļu nastām vaļā. Nāciet viņiem pretim! (Starp-
sauciens.) Bet jūs savā runā viņiem to nesolījāt.
Jūs solījāt pretimnākšanu tikai uzņēmējiem, nam-
niecībai, rūpniecībai un tirdzniecībai, bet nevis ne-
tiešo nodokļu maksātājiem. Tāpēc šinī gadījuma
jums jāizšķiras, vai tas fonds uzkrāsies kā valsts
fonds, vai tiks izlietots varbūt bieži neražīgiem vai
neattaisnojamiem nolūkiem.

Ja tālāk varēja sacīt, ka ārzemju kapitāh
pie mums nenāk, ka to mums ir vēl par maz, ka vel
jādod kaut kādas privilēģijas vai kaut kādas brīvī-
bas, tad nav saprotams, kas ar to domāts, nav sa-
protams, kādas vēl brīvības ārzemju kapitālam va-
rētu piešķirt. Nodokļus tas tikpat kā nemaksā, no

'tiem tas ir tikpat kā brīvs. (A. Bļodniena starpsau-
ciens.) Kādā veidā? Man nav zināms, ka ārzem-
ju kapitāls maksātu kādus nodokļus. Ja tas ienāk
bankā, tad tas maksā ļoti niecīgu nodoklīti — teko-
šā rēķina nodokli. (A. B(oam<-ka starpsauciens.) Ne,
Biodnieka kungs! Ja tas ienāk uzņēmumā, tad tas
tiek šķirots pēc tā, kādā veidā tas ienāk: vai kā ak-
ciju kapitāls, vai kā obligāciju kapitāls. Par katru
no šiem veidiem ir savi noteikumi. Ārzemju kapi-
tāls ir tik manīgs un gudrs, ka mēģina atrast veidus,
kas to nodokļu ziņā skartu vismazāk. Ja mēs, ap-
spriežot ienākuma nodokļa likuma grozījumus, sī-
ki apstājāmies pie šī jautājuma, tad jūs ar balsu vai-
rākumu bijāt par to, ka tas pilnīgi atsvabināms no
nodokļiem. Ja mēs runājam par ārzemju kapitāla
tālāku atvieglošanu, tad nonākam pie tā, ka tam jā-
dod lielas koncesijas un brīvība, varbūt, strādnieku
izmantošanā, mūsu likumu ierobežošanā; bet tad
tas būs līdzīgi Kinas vai Turcijas stāvoklim. Tāpēc,
kamēr nav tuvāku paskaidrojumu, nav zināms, kā-
dā veidā finanču ministris grib to vispārīgi veici-
nāt.

Man jāsaka, ka ārzemju kapitāls nemaz tik ļoti
nebaidās no Latvijas. Finanču ministris un daži
budžeta kommisijas locekļi ir pieveduši datus, ka
ārzemju kapitāls pie mums sastāda vairāk kā pusi
no akciju sabiedrību kapitāliem, ka ir pat tādas no-
zares, kur tas sasniedz 80%. Tā tad nevar teikt,
ka ārzemju kapitāls būtu tik briesmīgi atturīgs.
(Starpsauciens.) — To prasa valsts saimniecība! —
Ārzemju kapitāls nāktu arī šeit, ja nebūtu dažu po-
litisku un citu iemeslu. Tas nāk, bet prasa aug-
stus procentus, kādus mēs nespējam maksāt. Es
domāju, ka lielākas privilēģijas saimnieciskās un
iekšējās polītikas ziņā nav vajadzīgas. Var runāt
par vispārīgiem cēloņiem, kas stāv ceļā ārzemju
kapitālam, bet tos novērst mums acumirklī nav ie-
spējams.

Arī jautājums par tirgus noregulēšanu,
par kaimiņu tirgiem, ir tāds, ka te pārmetumi lielā
mērā krīt atpakaļ uz valdību. Nevienam nav iebil-
dumu, ka jānokārto ārējie tirgi. Ja tie nav nokār-
toti, tad atbildība lielā mērā krīt uz valdību. Ko ir
darījusi Ārlietu ministrija, lai nokārtotu saimnieci-
skās lietas? Vai mēs nedzirdam vēl tagad ārkār-
tīgi asus pārmetumus par tirdzniecības līgumu ar
Krieviju? Tas netiekot pildīts, Latvijas banka nā-
kot par daudz pretim, ieguldot savus līdzekļus un
aizdodot naudu Krievijai, tā esot nepielaižama lie-
ta u. 1.1., u. 1.1. Ar vārdu sakot, labais spārns uz vi-
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sas līnijas uzbrūk Krievijas tirdzniecības līgumam.
Ir bijuši pat gadījumi, kadFinanču ministrijas atbil-
dīgas personas ir izteikušās noliedzoši par tirdznie-
cības līgumu ar Krieviju. Man tomēr liekas, ka šis
līgums jr liels solis uz priekšu mūsu rūpniecības un
lauksaimniecības attīstībā u. t. t. Tas ir sagādājis
darbu daudz strādniekiem un devis arī citus labu-
mus. ^ Es nedomāju, ko šobrīd Krievijai nd saimnie-
ciska viedokļa būtu sevišķa interese stutēt šo lī-
gumu. Tas viņai sevišķi nav vajadzīgs.

Man jāaizrāda, ka arī visi izteiktie draudi, lī-
gumu noslēdzot, nav piepildījušies. Tā piemēram
aizrādīja, ka muitas atlaidumu būšot 5—6 miljoni
gadā. Tas tā nebūt nav. Piemēram pagājušā ga-
dā muitas atlaidumu par Krievijas precēm bija tikai
1.000 000 latu. Arī Krievijas preču ievedumi nav
tik lieli, kā to domāja. Pagājušā gadā to bija tikai
par 10 miljoniem latu. Turpretim mēs esam izvedu-
ši preces par 40.000.000 latu. Tas ir milzīgs pieau-
gums, salīdzinot ar mūsu preču izvedumu uz Krie-
viju pirms līguma noslēgšanas. Ja kāds var dot at-
risinājumu, kā pacelt eksportu, tad tam būs jāsaka,
ka tirdzniecības līguma noslēgšana ar Krieviju ir
bijis pareizs solis.

Cita lieta ir, kā Krievija pilda šo līgumu. Pro-
tama lieta, var prasīt, lai līgumu pildītu. Ja te ir
kādi defekti, tad tie ir novēršami, bet visā visumā lī-
gums Latvijai ir daudz devis, un tomēr visi to ne-
atbalsta.

Ja prasām, kas izdarīts ar Igauniju, tad redzam,
ka līdz šai dienai nav panākta vienošanās ar Igau-
niju par muitas ūniju. Varbūt te pa daļai vainojami
igauņi, bet arī no mūsu puses pēdējā laikā nav sper-
ti nekādi soļi. — Kādas ir lietas ar Lietuvu? Ar šo
kaimiņu valsti mums nav nekāda saimnieciska līgu-
ma. Trīs reizes mēs esam pagarinājuši likumu, lai
piemērotu Lietuvas ražojumiem minimālās muitas
likmes, kādas esam paredzējuši valstīm, ar kurām
mums ir noslēgti tirdzniecības līgumi. Kāds ir stā-
voklis ar Poliju? Te līgums ir noslēgts, bet nav iz-
devīgs, jo ir nostādījis lietu tā, ka ar līgumu iegu-
vusi ir Polija, bet mēs esam zaudējuši. Tā tad arī
šeit būtu sperami kādi soļi, lai lietu nokārtotu. To-
mēr, neskatoties uz visu to, paliek tikai deklarācijas,
bet nav nekādas konkrētas jautājuma nokārtošanas.

Es gribu atzīmēt pat to dīvaino un nesaprota-
mo parādību, ka tanī laikā, kad mēs runājām par
vietējo ražojumu propagandu, kad runājām par sa-
vu eksportu, par to, kā pacelt mūsu rūpniecību,
tirgu un visu ko citu, tanī patJaikā budžeta kommi-
sijā koalicijas vairākums strīpoja no budžeta visas
tās summas, kas bija domātas šo ražojumu propa-
gandai. Labais spārns un centra grupas visas vien-
balsīgi pieņēma Hana kunga priekšlikumu, ka šīs
summas nav vajadzīgas. Tā tad parādījās pilnīgi
pretējs viedoklis tam, ko šeit sludina un par ko šeit
runā. Kam tas vajadzīgs, kādā nolūkā tas darīts,
es nezinu, bet tas runā pretim tai politikai, par ku-
ru te iestājās finanču ministris un teica, ka tā būtu
veicināma.

Tālāk ir jautājums, pie kura plaši apstājās an
finanču ministris, ka mūsu privātā iniciatī-
va ir apspiesta un ka tai jādod lielāka vaļa.
Kā tad īsti ir ar šo privāto iniciatīvu? Es gribētu
aizrādīt, kā jau no mūsu valsts pirmajiem soļiem
privātā iniciatīva ar valsts linu operācijām saņēma
prāvus kapitālus. Šī privātā iniciatīva 2—3 gados
bija paspējusi izņemt no valsts linu monopola kādus
10 miljonus latu. No šīs summas laba daļa bus jā-
zaudē — taisni uz privātās iniciatīvas rēķina. Šīs
privātās iniciatīvas rezultāts linu monopolā ir mums

visiem pazīstamais «Linu transits», tad — «Linu
centrāle», par kuru tagad runā visa p'rese; aizgāja
dibenā arī «Abava» un vesela rinda privātu uzņē-
mumu, kas bija mācējuši izmantot savu privāto ini-
ciatīvu.

Ņemsim privāto iniciatīvu kredita laukā. Lie-
las summas ir izņemtas no Latvijas bankas, lielas
summas ir izņemtas arī no Finanču ministrijas, un
rezultātā atkal uz šīs privātās iniciatīvas rēķina
valstij ir bijuši jācieš agrāk, jācieš tagad un būs jā-
ciešarī vēl nākotnē lieli zaudējumi. Latvijas banka,
atskaitot tās summas, kas ienāks atpakaļ, tomēr pri-
vātās iniciatīvas dēļ ir zaudējusi 12.000.000 latu.
Šādu kolosālu summu Latvijas banka ir norakstī-
jusi zaudējumos līdz šai dienai. Tāpat ari Finanču
ministrijai uz šīs kredītpolitikas rēķina būs jāierak-
sta zaudējumos lielas summas.

Šīs privātās iniciatīvas kreditēšanas polītikas
rezultātā ir «Zemnieku banka», par kuru esam jau
vairākkārt runājuši, «Lats» un «Uniona banka» ar
visiem tiem skandāliem, kas pašreiz ir dienas kār-
tībā. Un tomēr taisni šo privāto iniciatīvu grib at-
balstīt finanču resors un valdība. (Finanču minist-
ris A Petrevics no vietas: «Nekādā ziņā!») Finanču
ministra kungs man saka, ka nekādā ziņā to nedo-
mājot darīt. Bet vai Jūs domājat, ka ar skandālu
un visu to nebūšanu izbeigšanu, kas šinīs organizā-
cijās ir notikušas, jau pilnīgi pietiek? Man šķiet, ka
pats sākums visām šīm nebūšanām ir meklējams
taisni šīs privātās iniciatīvas atbalstīšanā, kas Šīs
organizācijas radīja. Taisni privātās iniciatīvas vei-
cināšana un atbalstīšana bija galvenais dienas uz-
devums 1923., 1924. un 1925. gados. Tad arī uz-
svēra, ka vajaga veicināt latviešu privāto iniciatīvu
mūsu valsts saimniecībā. Toreiz bija dažādi krie-
vu, žīdu un vācu uzņēmumi, kuri savus veikalus
kaut kā vēl kārtoja. Aizrādīja, ka arī latviešiem va-
jagot šādus veikalus, lai tādā kārtā dotu tiem vī-
riem, kas stāvēs šo veikalu priekšgalā, labu iedzī-
vošanos, lai radītu latviešu kapitālistus. Šis privā-
tās iniciatīvas jautājums toreiz bija likts dienas kār-
tībā, un tagad nu mēs dabūjamredzēt sekas.

Man jāsaka, ka Jūs, finanču ministra kungs,
varat nonākt tādā pat situācijā, kādā Jūs nonācāt
pagājušā vasarā, kad sakarā ar grūtībām privātās
iniciatīvas laukā resp. «Uniona bankā» zemnieku
savienības kungi aizgāja pie finanču ministra un
viņa kabinetā viņam piedraudēja: «Redziet, mūsu
privātā iniciatīva ir nonākusi grūtībās. Ja jūs ne-
nāksit ar valsts līdzekļiem palīgā, tad radīsies kāds
ārzemnieks, kas visu paņems». (Starpsauciens.) Es
neteicu, ka viņi to teikuši Petrevica kungam. Es
teicu — finanču ministrim, jo es nezinu, kas tobrīd
tur sēdēja. Finanču ministris neatrada neko citu
labāku, kā dot privātai iniciatīvai savu pastiprinā-
jumu, dodot Latvijas bankai norādījumus caur savu
pārstāvi — un, protams, arī valdības koalīcijai —
izdot no Latvijas bankas vēl 2,6 miljonus latu. Šie
2,6 miljoni latu tagad karājas gaisā, un tos nav kur
ņemt, jo «Uniona banka», mazākais, nespēj tos at-
dot. Tāda ir privātās iniciatīvas stiprināšana.

Bet sacītais attiecas uz tirdzniecības veikaliem.
Varbūt šo privāto iniciatīvu vajaga stiprināt rūpnie-
cībā? Es atgādināšu jums arī rūpnieciskos pasāku-
mus, kā tur stiprina šo privāto iniciatīvu. Mēs visi
zinām, kas pie mums būvēja cukura fabriku. Tā
bija privātā iniciatīva. Tā bija labi domāta inicia-
tīva: atbalstīt vienu rūpniecības nozari, sagādāt
lauciniekiem par bietēm labu samaksu. Ķērās pie
cukura fabrikas būves. Un ar ko šī privātā inicia-

H
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tīva beidzās? Ar to, ka izpumpēja no valsts kaba-
tas kādus 2V2 miljonus latu un nobankrotēja, tā ka

*

valsts bija spiesta pārņemt šo cukura fabriku savā
rīcībā. Es nezinu, ko ar to vēl ' tālāk darīs. Jau-
tājums vēl nav izšķirts — bet privātās iniciatīvas
sliktās sekas valsts bija spiesta pārņemt savas ro-
kās, un vēl šodien dienas kārtībā ir jautājums, vai
valstij nebūs šis pasākums jāturpina.

Otra ļoti svarīga rūpniecības nozare ir linu
rūpniecība. Kas būvēja Latvijas linu fabrikas? Vai
tā nebija privātā iniciatīva? No valsts kabatas at-
kal izņēma lielus līdzekļus, vairāk miljonu apmērā,
un rezultātā — valsts bija spiesta fabrikas pārņemt
savās rokās jo citādi tās būtu gājušas ūtrupē un citi
tās nopirktu par vecas dzelzs cenu. Lai daudzmaz
110 tā pasargātos, valsts bija spiesta pārņemt šos
privātās iniciatīvas uzņēmumus savās rokās. :

Es domāju,ka nevajaga būt pravietim, lai pateik-
tu, ka ja valdība vai finanču resors šo privātās ini-
ciatīvas atbalstīšanu arī nākotnē grib turpināt, pat

»
pastiprināt, tad tas, ko saņems īstie tirgotāji un uz-
ņēmēji — vienu daļu tie arī dabūs —, būs zieds sa-
mērā ar to, ko no valsts kases saņems jaunizceptie
«veikalnieki», saņems tāpēc, ka šie kungi vai viņu
draugi ir valdības priekšgalā un katrs no tiem var
nākt pie valdības ar ultimātu. Valdība var būt spie-
sta šīs privātās iniciatīvas atbalstīšanai izdo.»: sum-
mas pa labi un pa kreisi; tāpēc arī no privātās ini-
ciatīvas balstīšanas nekas labs nevar iznākt. (Starp-
saucieni pa labi.) Kāpēc tad tikai valsts sociālisms;
par to mēs acumirklī nerunājam! Bet es domāju,

?
ka nevajaga nožņaugt tos valsts pasākumus, kas
acumirklī dod peļņu. (Starpsauciens pa labi.) Jā,
kāda iemesla dēļ tie jālikvidē? Jums jāķeras pie
Armijas oikonomiskā veikala klāt tāpēc, ka to pra-
sa Dubins; pie Kuģu pārvaldes jāķeras klāt tāpēc,
ka to prasa privātie kuģu uzņēmēji. (Sauciens pa
labi: «Neviens neprasa!»)

Kas nu zīmējas uz to, ka ārkārtējā budžetā
summas būtu samazināmas, tad, man šķiet, tas ne-
kādā ziņā nav iespējams, jo mēs piedzīvojām to bē-

f

digo faktu, ka valdība sabalansētā budžetā nebija
paredzējusi līdzekļus lauksaimniecības būvniecībai
vajadzīgā apmērā un tāpēc kommisijai šī summa
bija jāpalielina. Nav pietiekošas lauksaimniecības
būvniecībai arī tās summas, kas uzņemtas mūsu
priekšā esošā budžetā. 7.000.000 latu nedod iespē-
ju Zemes bankai apmierināt visus klientus, kam va-
jadzīgi krediti būvniecībai. Katru gadu mēs esam
atvēlējuši lauksaimniecības būvniecībai vairāk kā
10.000.000 latu, un tagad, kad latgalieši izdalās vien-
sētās, kad būvniecība ir iesākusies un iedzīvotāji
stipri gaida un nākošā gadā prasīs lielas summas,
šie 7.000.000 nav pietiekoša summa lauksa'mniecības
būvniecībai. Teikt, ka mēģinās šo summu palieli-
nāt un pastiprināt ar summām, kas ienāks no ķīlu
zīmju deldēšanas, varbūt būtu labi, bet nu jāsaka,
ka arī tā summa nebūs pietiekoši liela un bez tam
tā būs vajadzīga arī citiem nolūkiem. Ja zemes
banka apmierinās ari šos citus nolūkus, tad rezul-
tātā cietīs lauku būvniecība.

Tāpat summas Hipotēku bankai, ko dod namu
celšanai pilsētās, kuģu iegādei un citām vajadzībām,
nav par lielām. Tās drīzāk ir par mazām un vaja-
dzētu palielināt, lai dotu iespēju novērst dzīvokļu
krizi. Mēs piedzīvojam tādu stāvokli, ka pat Rīgas
pilsēta, par kuras nodrošinājumiem nevar būt abso-
lūti nekādu šaubu, nevar dabūt daudzmaz jūtamu
aizņēmumu no Hipotēku bankas savām jaunceļa-
mām ēkām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atvainojiet, deputāt
Bastjān Jūsu runas laiks ir iztecējis. — Iesniegts
priekšlikums:

«Liekam priekšā deputātam Bastjānim pagarināt runā- ,
šanas laiku par pusstundu.»

Iebildumu nav? (Saucieni no vietām: «Lū-
dzam, lūdzam!») Deputātam Bastjānim runas laiks
pagarināts.

V. Bastjān's (turpina): Tāpat ir vesela rinda
citu vietu, kur summas nekādā ziņā nevar samazi-
nāt. Tāpēc gribot negribot jāgriežas pie tās vietas,
ko mums deklarēja finanču ministris, ka mums jādod
līdzekļi ražīgam darbam un ka te nekādā ziņā neko
nevar samazināt, bet līdzekļi ir jāatrod. Mēs ne-
kādā ziņā nevaram atteikties izsniegt naudu tur.
kur tā nepieciešama. Paceļas jautājums, no kurie-
nes ņemt līdzekļus. Tā programma, kuru lika
priekšā finanču ministris, proponēja meklēt līdzek-
ļus kaut kur citur, ja iekšzemē tie nav atrodami.
Ja nu ārzemēs kapitāli nav dabūjami, ja ārējais aiz-
ņēmums mums dārgi maksā, tad taču visu smagu-
ma punktu nevar novadīt uz netiešiem nodokļiem,
t. i. uz to nodokļu daļu, kur jau tagad viss smagums
ir virsū. Man liekas, ka tādu veidu mēs nekādi ne-
varam turpināt.

Pārejot pie paša budžeta, es īsumā apstāšos pie
dažiem jautājumiem. Vispirms uzkavēšos pie lauk-
saimniecības, par kuru šeit atļāvās runāt kā refe-
renta kungs, tā finanču ministra kungs. Budžeta
ienākumos, nesaprotamu iemeslu dēļ nav paredzēta
to summu atmaksa, kas savā laikā izsniegtas lauk-
samniecībai. Mums jāatmin, ka savā laikā — 1928.
gadā, esam aizdevuši 8.000.000 latu sēklas vajadzī-
bām, un no šīs summas līdz šim laikam nevienā
budžetā nav bijušas paredzētas nekādas atmaksas.
Mēs pieņēmām likumu, kas dod iespēju dažas sum-
mas dzēst, nākt pretim ar atvieglojumiem, bet pā-
rējā daļa taču jāatmaksā. Tomēr tāda atmaksa ne-
bija paredzēta ne papildu budžetā, ne šī gada bu-
džetā, vispār nav nekādu ziņu, kur tas kapitāls pa-
licis. Jājautā koalīcijai, kāpēc viņa šos līdzekļus
nav paredzējusi budžetā, ko viņa ar tiem grib darīt
No 20.000.000 latu lielā apgrozības kapitāla linu
monopolam ienākumu budžetā paredzēts tikai 1
lats. Ja rēķinām 6% vai 7% no šī kapitāla, tad vaja-
dzētu būt pāri par 1 miljonu latu. To strīpo, tāpēc
ka linu tirgus stāvoklis esot slikts. Turpretim no
spirta monopola paredzēts ieņemt milzīgas summas,
gandrīz 30.000.000 latu, akcīzēm — ap 20.000.000
latu. Tās visas iekasē, un nav nekāda, likumprojek-
ta par to, ka šīs nodevas būtu jāpazemina.

Viss mūsu izdevumu budžets lielā mērā
ir tāds, kas ietver sevī neproduktīvus izdevumus.
Piemēram minēšu skaitļus. Iekšlietu resors pra-
sa 10.500.000, tieslietu — 7.300.000, kara —
39.300.000, kopā ņemot vairāk kā 57.000.000 latu jeb
32% no visa budžeta. Turpretim izglītībai, tautas
veselībai un sociālai apgādībai kopsummā doti
40.000.000 latu jeb tikai 23%, pie kam šeit ietilpst
visas pensijas, laucinieku un arī ierēdņu ārstēšana
u. t. t. Tā tad šai ziņā procents, samērā ar pirmo,
ir stipri mazāks. Līdzekļi vajadzīgos apmēros nav
doti gandrīz nevienai no šīm nozarēm. Nav res-
pektēti pat likumi, nav dotas piemaksas slimo ka-
sēm. Šogad piemaksas slimo kasēm nepavairoja,
kas gan pienācās uz likuma pamata. Tas radīs sa-
icžģījumus strādnieku ārstēšanā, viņu veselības
uzlabošanā. Ministru kabinetā paredzētos līdze-
kļus nedeva pat dzelzceļiem. Sabiedriskiem dar-
biem atstāja to pašu 1.000.000 latu, ar ko nevienu
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gadu nav pieticis. Arī lauku iedzīvotāju ārstēšanai
noņēma nost, nesaprotamu iemeslu dēļ līdzekļus
samazināja. Tāpat tautas namu būvei nav pare-
dzēts neviens grasis. Attiecībā uz kara invalidiem
pati valdība bija iesniegusi likumprojektu, ka vi-
ņiem jāpaaugstina pensijas, bet budžeta kommisijā
tam neradās vairākums, vienīgi sociāldemokrāti to
atbalstīja.

Tāpat nav doti līdzekļi vienai no ļoti saimnie-
ciskām vajadzībām, t. i. zemes pirkšanai bezzem-
nieku apgādāšanai ar zemi. Līdz šim aizvien bija
paredzēts vismaz 1.000.000 latu. Tagad valdība
summu ir samazinājusi uz 750.000 latu. Ja paska-
tāmies, kas šinī ziņā darīts, tad redzam, ka Zemes
banka neko nevar izdarīt, jo līdzekļu ir maz. Pē-
dējos gados zemes ir nopirkti tikai kādi 16.000—
17.000 ha, bet tas ir ļoti, ļoti maz un tikai tādēļ ka
Zemes bankai nav līdzekļu. Bija taisni brīnišķi, ka
arī Bļodnieka kungs, jaunsaimnieku aizstāvis, neat-
balstīja mūsu priekšlikumu piešķirt Zemes bankai
lielākas summas zemes pirkšanai bezzemnieku va-
jadzībām. Tāpat mūsu priekšlikumu neatbakstīja
latgaliešu pārstāvji: Pastora kungs, Dzeņa kungs un
citi kungi, lai gan latgaliešu bezzemnieku stāvoklis
ir ļoti smags. Bet tomēr, neskatoties uz visu to, kā
jau teicu, šie kungi neatrada par vajadzīgu atbalstīt
mūsu priekšlikumu, un mēs palikām vieni.

Ja tagad nonākam pie citas nozares, tad re-
dzam citu ainu. Te jau ir bijusi daudz vaļīgāka,
daudz devīgāka roka. Es jau aizrādīju, ka lauk-
saimniecībai dotas lielas summas, tāpat lielas sum-
mas paredzētas Ministru kabineta rezerves fondam.
Budžeta kommisijā es aizrādīju, ka Ministru kabi-
neta rezerves fonda summas pa lielākai daļai ir aiz-
gājušas dažādiem pabalstiem. Bez budžetā pare-
dzētiem pabalstiem papildu pabalstus no Ministru
kabineta rezerves fonda ir saņēmušasbaznīcas. Kas
attiecas uz bezdarbniekiem, tad mēs likām priekšā
minēto summu neievietot rezerves fondā, bet pare-
dzēt tieši sabiedriskiem darbiem, tomēr nezin, aiz
kādiem iemesliem, mūsu priekšlikums neguva pie-
krišanu. Mēs nesaprotam, kāpēc neierakstīt to tieši
budžetā.

Ir arī ļoti raksturīgi, kā izdala šos pabalstus.
Pēdējā diena, kad budžetu sabalansē, ir tā diena,
kad jāizpērk visi koalicijas vekseļi. Mēs redzējām,
ka bez visiem Ministru kabineta piešķirtiem pabal-
stiem bija vēl jāpieliek kādi 500.000 latu, lai kā nekā
apmierinātu visas valdības frakcijas. Tikai rak-
sturojumam gribu minēt, ka tika dalīti pabalsti gan
Dubinam, gan Rimbeniekam, gan Hanam, gan Kiri-
lovam, gan Pastoram. Vienā un tanī pašā dienā
tas gāja tīri vai kinematogrāfiskā kārtā. Nosauc
priekšsēdētājs pabalsta prasītāju — visiem rokas
gaisā: iebildumu nav — pieņemts. (J Annusa
starpsauciens.) Arī Annusa un Breikša kungi dabū-
ja savu tiesu — pabalsts garīgām arodskolām —
25.000 latu, Vecpiebalgas draudzes skolai —
40.000 latu. Šīs dalīšanas rezultāts ir sekojošā ai-
na; budžetā tā nav redzama, bet gan tanī izvilkumā,
kas izdalīts visiem budžeta kommisijas locekļiem.
Pabalsti pamatskolām: latviešu pamatskolām
1000 latu; vācu pamatskolām — 32.000 latu; žīdu
pamatskolām — 20,000 latu; igauņu-Alūksnē —
4500 latu. Tā ir viena grupa pamatskolām. Tad
nāk ģimnāzijas. Latviešu ģimnāzijām —
398.000 latu. Ievērojiet, kungi, kas tās ir par ģim-
nāzijām: Aglonas ģimnāzijai, t. i. Pastora kungam
— 127.500 latu; Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijai
- 10.000 latu. Tad nāk viena pavisam nesaprota-
ma ģimnāzija — evanģēliski-luterāniskas baznīcas

ģimnāzija — neviens nezin, kur tā ir — 100.000 la-
tu. Kad jūs visas savas ģimnāzijas bijāt apmierinā-
juši, tad pārējām ģimnāzijām ar Ministru kabineta
starpniecību atvēlēja 136.000 latu, kas palikuši pāri
no šīm summām. Vācu ģimnāzijām — 23.000 latu,
krievu ģimnāzijām 7000 latu, poļu — 4000 latu, lie-
tuvju — 2000 latu. (Starpsauciens.) Jūs man saucat:
tās ir skolas. Sakait, kas tās ir par skolām, kas at-
rodas baznīcas paspārnē? Tur ir tie paši tumšie
spēki, par kuriem mēs runājām sākumā. Sakait,
kas par skolu ir Jaunaglonas sieviešu ģimnāzija?
Kas no šīs skolas iznāks? Kas no jūsu Aglonas
ģimnāzijas iznāks?

Vēl dīvaināka glezna kļūst, pieejot mūsu arod-
skolām. Tur iznāk tā, ka latviešu resp. koalici-
jas arodskolas saņem 184.000 latu, starp kurām ir
arī tās garīgās arodskolas, kuras sevišķi respektē
Annusa kungs un kurām doti 25.000 latu. Tāpat arī
tādam «svarīgam» institūtam kā oratorikumam doti
2500 latu. Tālāk -vācu arodskolai piešķirti 31.500
latu, krievu arodskolām — 129.000 latu, poļu arod-
skolām — 33.900 latu, žīdu — 60.000 latu un balt-
krievu — 6500 latu. No visas kopsummas — gan-
drīz 1 miljons latu — turpat 40% aiziet minoritātu
vajadzībām, neskatoties uz to. ka tanī pat laikā mi-
noritātu iedzīvotāju procents neatbilst šim pabalstu
procentam. Es esmu vienmēr uzsvēris un arī šo-
dien uzsveru, ka man nav iebildumu pret minoritā-
tu kulturālām vajadzībām; es labprāt atbalstu šīs
vajadzības, bet man šķiet, ka pašām minoritātēm
nenāk par labu tas. ka viņas tagad izmanto politisko
situāciju, piedraudot valdībai ar gāšanu, ja nedos
naudas viņu vajadzībām. Tas nenāk par labu pa-
šām minoritātēm, ja viņas iedzīvojas šādās lielās
privilēģijās. Šādi budžeti reakcionāru minoritātu
vajadzībām novedīs tikai pie asa naida strādnieku
un vispār latviešu aprindās, un mums jābrīdina, ka
visas šīs rīcības rezultāti nebūs minoritātēm labvē-
līgi. Tāpēc pašām minoritātēm būtu par šo jautā-
jumu jāpadomā, lai turpmāk tādā veidā neizmantotu
mūsu valsts līdzekļus.

Ja tagad ņemam teātrus, pārejam uz šo budže-
ta paragrāfu, tad atkal redzam tādu pat ainu. Mi-
noritātu teātriem piešķirti 110.000 latu, un tam pat
laikā latviešu teātriem arī piešķirti tikai 110.000 la-
tu. (A. Bļodnieka starpsauciens.) Bļodnieka kungs,
es jau teicu, ka man nav iebildumu, ja atbalsta mi-
noritātu kulturālās vajadzības, bet ir taču jāievēro
arī proporcionalitāte. Tas jādara saskaņā ar iedzī-
votāju sastāvu.

Arī baznīcām ir piešķirtas milzīgas summas.
Bet ar to vien nepietiek — baznīcām tiek piešķir-
tas lielas summas ari ārpus šī budžeta no Ministru
kabineta rezerves fonda. Tāpēc koalicijas vīri ari
centās šim fondam dot pēc iespējas daudz.

Beidzot man jāsaka pāris vārdu par jautājuma
politisko pusi. Mans frakcijas biedrs Rudevics
plašāk pakavējās pie politiskā stāvokļa, bet es gribu
tikai atzīmēt, kā tiek iztērētas summas resoros, ku-
ros tās aiziet un par kuriem es te jau runāju, proti
— Iekšlietu un Tieslietu resoros. Budžeta kommi-
sijā demonstrēja dažus faktus, kurus derētu atzīmēt
arī plenārsēdē. Tie rāda, kā rīkojas, ko redz un ko
neredz Iekšlietu ministrija. Mums budžeta kommi-
sijā ar faktiem pierādīja, ka Latgalē, Ludzas apriņ-
ķī, ir kāds krievu pareizticīgais mācītājs, kurš ne-
kautrējas, apmeklējot viesības, šinīs viesībās sarī-
kot kāzinieku kori un dziedot «Bo>Ke, uapa xpauH».
Pēc tarn kad šī dziesma nodziedāta, tādā ģeķoša-
nas kārtībā liek dziedāt arī «Dievs svētī Latviju».
(Sauciens pa labi: «Kurš tas bija?») Tas ir Ludzas
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apriņķa mācītājs Vozņesenskis. Kad jautāja iekš-
lietu ministrim, kurš sēdēja budžeta kommisijā klāt,
kā tādas lietas pielaiž... (K. Beldavs no vietas: «To
vajadzēja izmeklēt!») Es Jums saku, Baldava kungs,
kad jautājām, kā tādas lietas pielaiž, tad iekšlietu
ministris atbildēja, ka «Boifce, napa xpaHH» esot legā-
la dziesma, jo visās nošu grāmatās tā atrodama, un
tāpēc — dzied tik vaļā! Tāpat viņš aizrādīja, ka
dziedot ari «Internacionāli», lai gan tā esot kādas
kaimiņvalsts oficiāla himna.

Vēl tālāk — ko mums aizrādīja? Budžeta kom-
misijā konstatējām faktu, ka Ilūkstes apriņķī kāds
katoļu mācītājs — vienu tādu minēja vārdā: Bara-
novičs — stāstījis, ka viņš esot atbraucis no Polijas
apskatīties, kā dzīvo poļi Ilūkstes apriņķī. Tālāk
viņš teicis, ja lieta būšot kārtībā, tad rudenī nākšot
pats Piļsudskis un nokārtošot visu tā, kā vajadzīgs.
(Starpsauciens.) Pastora kungs, Jūs bijāt klāt un
dzirdējāt, ka arī dievu lūdzot viņš pirmā kārtā lū-
dzis par Musolini un tad par Piļsudski. Tāda ir bi-
jusi viņa dievlūgšana katoļu baznīcā.

Ir vēl vesela rinda citu lietu, bet pie tām es ne-
gribu tuvāk apstāties.

Tālāk, kungi — Iekšlietu ministrija ir ļoti acīga
uz katru izdevumu, kas nāk no strādnieku un zem-
nieku frakcijas. Tās izdevumus ļoti bieži vai nu
aptur, vai konfiscē. Arī mūsu partijas izdevumus
dažreiz konfiscē. Ari Latvijas arodbiedrības cen-
trālbiroja uzsaukumi ir konfiscēti. Visu to redz
Iekšlietu .ministrija un prokuratūra. Redz vairāk,
kā vajadzīgs. Bet, kungi, es jums nolasīšu vienu
«marseljēzu», kas nāk ne no tās puses (rāda uz
kreiso pusi), bet no zemnieku savienības puses, kas
ir nodrukāta «Lauku Domās» un kas saucas par
«Zemnieku marseljezi». Šo laikrakstu ir parakstī-
jusi jaunās zemnieku apvienības galvenā valde. Un
ko nu viņi dzied? —

^

«Uz
cīņu! Čaklie zemes

rūķi,
lai mūsu šķēps ir asi trīts!
Pret ļauno simtgalvaino pūķi
lai kaujas karogs vaļā tīts!»

Kas ir šis simtgalvainais pūķis? Neapšaubā-
mi Saeima!

«Ko pūķis mūsu sētās meklē,
ŠJs nolādētais simtgalvis?
Viņš dzen mūs atkal vergu peklē,
Pūš sēra tvaikus, tas ir viss.
Priekš mums jau klaušu gaitas raksta.
Mums jaunā jūgā iejūgt liek.
Mums nodoklis uz katra laksta,
Mums vergu garozas tik tiek.
Uz priekšu, zemnieki!
Pret pūķi kopīgi!
Lai plīst vai lūst,
Bet cīnīties, līdz uzvara mums kļūst.»

Šo «marseljēzu», Mīlberga kungs, kā es jau tei-
cu, ir parakstījusi jaunā zemnieku apvienības galve-
nā valde. (Starpsauciens.) Mēs nekā nesakām, ka
viņi no mums mācījušies. Bet mēs nekur neesam
mācījuši, Mīlberga kungs, uzstāties pret Saeimu un
to nicināt; to jūs nekur mūsu literatūrā atrast ne-
varat. Es domāju, ka Iekšlietu ministrijai un Latvi-
jas valdībai gan vajadzētu redzēt, ko drukā šis laik-
raksts. Tāpat prokuratūrai vajadzēja to redzēt. —

Bez tam te ir vēl vesela rinda citu lietu, kuras
es negribu nolasīt un velti jūs apgrūtināt. Viss šīs
avīzes saturs, visa šī jaunās zemnieku savienības
ideoloģija vērsta pret Saeimu, pret mūsu republikas
augstāko orgānu. Nav neviena sarga valdības krē-
slos, kas to redzētu un to apkarotu.

Vel pāris vardu par Tieslietu ministriju. Ja
būs izmesta kāda proklamācija, un ja tas bus izda-
lījis kāds jauneKlis, zēns, skolnieks vai skolniece,
tad tiesa viņu bargi tiesās. Tad viņš saņems vai-
rāk gadu pārmācības nama, kaut arī viņš nemaz
nav sapratis, ko ir darījis, vai nav sapratis, ko la-
piņa nozīmē. Aiz dažādiem motīviem atrod sodā-
mību tādā vai šādā veidā. Bet kad tanī pat laika,
kad vienu pusi tā tiesā, otrā pusē gan lapiņās, gan
sapulcēs ļaudis no «nacionālistu» aprindām nozā-
kā Saeimu, nozākā Saeimas priekšsēdētāju, tad La-
tvijā nav ne prokurora, ne tiesas, kas to redz un kas
tos tiesā. Un redziet, kungi, mēs nonākam pie tā
slēdziena, ka visām tām summām, kas ir Iekšlietu
ministrijas posteņos, kas ir Tieslietu ministrijas po-
steņos, ir noteikts šķiru raksturs — ar visiem lī-
dzekļiem vērsties pret strādniekiem, pret trūcīgiem
pilsoņiem. Par katru soli strādnieks tiek darīts at-
bildīgs, bet tiek noklusētas nacionālās aprindas, tas
aprindas, kurām nav dārga Latvijas republika.

Šādai valdībai, kas tā rīkojas, protama lieta,
sociāldemokrātu frakcija nekādus līdzekļus nevar
dot un tāpēc balsos pret budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Beldavam.

K. Beldavs (nacionālais bloks): Augstais nams!
Man izdevās šinī īsajā laikā sazināties ar telegrāfa
aģentūras bijušo priekšnieku, un viņš man apstipri-
nāja, ka telegramma, ko Bastjāņa kungs apšaubīja,
ir pareiza. Tas man šeit jāpasaka.

Vēl es gribu piemetināt, ka Anglijas finanču
ministris Snoudens 25 gadus ir vadījis baptistu drau-
dzes svētdienas skolu. Bet par to es nerunāšu.

Bastjāņa kungs gribēja man ielikt mutē tādus
vārdus un domas, kas man nav bijuši. Man ir dziļa
cienība pret katru strādnieku, un ne velti es eju
kopā ar kristīgi-nācionāliem strādniekiem. Cienī-
jamie kungi! Vārdi par īlenu un Balodi — tie taču
nāca no jums! Ja nemaldos, tad Bruno Kalniņš
bija tas, kas šos vārdus kādreiz kliedza, bet tagad,
kad es tos ieņemu mutē, mani par to nosoda. Tā
to lietu nevar nostādīt. (Liels troksnis un starpsau-
cieni pa kreisi.) Es varu sacīt, ka tad, kad tiku
ievēlēts tSaefmā, deputāts Baloža kungsi un citi
arodnieki mēģināja mani nokliegt. Mīļie kungi, kad
Jankus šeit sacīja, ka mūsu republika esot laupī-
tāju republika, tad viņam ļāva runāt, bet tikko es
sāku runāt, mani uzreiz nokliedz. Es cienu katru
arodu, bet ja mani no sākta gala mēģina šeit no-
kliegt, tad tas ir necienīgi. (Sauciens no vietas:
«Te nav baznīca!») — Kāpēc baznīca? — Man
jāsaka, kā krievu fabula saka: «Beaa, Koiib miporn
HaimeT nenH cano>KHHK, a canorn tomutb ro»
pOHCHHK, h zrfejio ne non^et na nan». Kāpēc jūs
mēģināt mani nokliegt? (Liels troksnis. Starpsau-
cieni. Priekšsēdētājs zvanī. — Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): «Lūdzu
mieru!»

K. Beldavs (turpina): Pret katru arodu man ir
dziļa cienība, bet tikko sāku runāt, mani šeit no-
kliedz. Tāpēc es sacīju: «Schuster, bleibt bei die-
nen Leisten!» (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zva-
nī.) Tā kā Balodis lūkoja mani nokliegt, tad es
viņam tā atbildēju. Bastjāņa kungs uzstājās dema-
goģiski, mēģinādams no tā izsist sev cenu. (Trok-
snjs.) Man ir dziļa cienība pret katru strādnieku,
bet par Balodi es biju spiests tā izteikties tādēļ, ka
viņš necienīgi uzvedās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā vēl ir pie-
teikušies vairāk runātāju, prezidijs liek priekšā de-
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bates pārtraukt. (Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.)
Es lūdzu deputātu kungu uzmanību.

Deputāts A. Alberings zemnieku savienības
frakcijas vārdā... (troksnis, priekšsēdētājs zvanī).—
Es lūdzu deputātus apmierināties! — Deputāts A.
Alberings* liek priekšā sociālās likumdošanas kom-
misijā deputāta A. Brieža vietā ievēlēt deputātu J.
Birznieku. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tā-
lāk zemnieku savienības frakcijas uzdevumā de-
putāts A. Alberings liek priekšā tirdzniecības un
rūpniecības kommisijā deputāta J. Birznieka vietā
ievēlēt deputātu H. Dzelzīti. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Tālāk deputāts A. Alberings liek priek-
šā Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijā
deputāta A. Brieža vietā ievēlēt deputātu J. _Birz-
nieku. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Deputāts M. Dubins lūdz piešķirt viņam atvaļi-
nājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 27. marta
līdz 9. aprīlim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Iebil-
iumu nav? Atvaļinājums piešķirts.

Ministru prezidents iesniedzis rakstu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.

Sekretārs j.Breikšs:
«Augsti godāts Saeimas priekšsēdētāja kungs!
Pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja

kungs, ka š. g. 26. marta vakarā izbraucu uz divām dienām uz
Igauniju un ka ministru prezidenta un ārlietu ministra pienā-
kumus pa manu prombūtnes laiku esmu nodevis iekšlietu mi-
nistrim E. Laimiņa kungam.

H. Celmiņš,
ministru prezidents un

ārlietu ministris.»
A. g.
Dr. P. Kalniņa kungam,

Saeimas priekšsēdētājam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs 28. martā pīkst. 10 no rīta.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.46 vakarā.)

V sesijas 19. sēde 1930. gada 28. martā.

(Atklāta pīkst. 10.07 no rīta.)

Saturs.

1. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam:
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks) 693
A. Rudevics (sociāldemokrāts) 699

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 702
E. Rimbenieks (kristīgo darbafļaužu savienība) .... 702

Dž. Hans (vācu-baltiešu partija) 704

K. Balodis (darba savienība) 706

A.Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . 709

2. Nākošā sēde 718

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: valsts budžets 1930./31. saim-
niecības gadam. Referents J. Annuss. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kartība pieņemta.

Turpināsies vispārīgās debates par valsts bu-
džetu. Vārds deputātam Šternam.

J. Šterns (sociāldēmokrats-mazinieks): Aug-
stais nams! Pagājušā Saeimas sēdē, apskatot bu-
džetu, asākas domu starpības bija par pabalstiem
baznīcām. Par šo lietu sevišķi dzīvi interesējas
un uzstājās mācītājs Beldava kungs. Man gribētos
Beldava kungam, tāpat arī citiem baznīckungiem
atgādināt vecos laikus, tos laikus, kad mes dzīvo-
jām vēl tādā valsts iekārtā un tāda valstī, kur ne-
bija sirdsapziņas brīvības; kur jautas bija liels nozie-
gums, ja kāds luterticīgs mācītājs nokristīja kādu
pareizticīgu vecāku bērnu vai arī kādu pareizticīgo

salaulāja luterāņu baznīcā. Toreiz mācītāji par to
izcieta nevien dažādus īslaicīgus sodus, bet bija ga-
dījumi, ka mācītāji par to zaudēja savu amatu; un
bija pat tādi gadījumi, kad viņus aizsūtīja uz Sibī-
riju. Par sirdsapziņas brīvību pirmo cīņu toreiz
iesāka un vadīja sociāldemokrāti. Cik savādi tas arī
neizklausās, pret šo cīņu, kas nāca par labu arī mā-
cītājiem, toreiz cīnījās tie paši cilvēki, kuriem ta
nāca par labu. —

Tagad mēs esam sirdsapziņas brīvību izcīnī-
juši un to bauda arī garīdznieki; bet izrādās, ka
garīdznieki tagad šo sirdsapziņas brīvību un citus
valsts labumus grib iegūt vienīgi sev, bet neatvē-
lēt to pašiem sirdsapziņas brīvības izcīnītajiem.

Atminēsimies, kā šī brīvība tika izcīnīta, at-
minēsimies vienu spilgtu cīņas laiku, t. i. 1905. ga-
du. Ko mēs toreiz redzējām? Mēs taču redzējām,
ka sevišķi luterāņu mācītāji, jāsaka, tāpat arī ka-
toļu mācītāji, izņemot, varbūt, dažus pareizticīgos
mācītājus, rupji sakot, bija tie, kas ieziepēja brī-
vības cīnītāju karātavu striķus; tie bija tie, kas
svētīja slepkavas — slepkavas, kas raidīja lodes
uz pirmiem brīvības cīnītājiem.

Un kā tad nu bija tālāk? Kad tās idejas, kuras
iesāka izcīnīt 1905. gadā, sāka realizēt, kad šīs ide-
jas jau pārvērtās par patiesību un bija radusies jau
neatkarīga Latvijas valsts, kad neatkarīgā Latvi-
ja, varētu teikt, stāvēja vēl zara galā, kad Latvijas
valstij uzbruka divi ienaidnieki — uzbruka no di-
vām pusēm —, sakait, kungi, kas toreiz mūsu brī-
vai valstij dūra dunci mugurā? Vai tie nebija mā-
cītāji? Vai tas nebija mūsu slavenais valsts un
tautas nodevējs Niedra, Kupče un Co. Tad, kad
šie neģēlīgie uzbrukumi tika atsisti, kad šis viņu
mēģinājums izbeidzās viņiem bēdīgi, kad pašiem
vainīgiem vajadzēja bēgt un slēpties ārzemēs, pēc
tam, kad mēs iekarojām atpakaļ to, kas mums bija
nolaupīts daudz gadusimteņu atpakaļ, kad mēs
iekarojām atpakaļ muižniecības zemes, vai tad mā-
cītāji no baznīcu kancelēm neraidīja lāstus tiem, kas
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gribot piesavināties citu īpašumus resp. muižnieku
īpašumus? Vai toreiz neatskanēja mācītāju kungu
lāsti par tiem cilvēkiem, kas gribēja reiz par visam
reizēm izbeigt muižnieku varu un atdot Latvijas
tautai to, kas viņai pienākas? Sakait, vai tāda
ir Kristus mācība?!

Jūs varbūt sacīsit, ka tas bija sociālistu darbs,
ja tauta 1905. gadā uzstājās pret mācītajiem un ne
vienu reizi vien mācītājus no baznīcām izdzina. Jus,
varbūt, gribat teikt, ka tas bija_ apmulsināta pūļa
neapzinīgs darbs, Bet tad es jūs, kungus, lūgšu
atgriezties atpakaļ pie tautas atmodas laika, gadus
50 vai vajrāk atpakaļ, kad sociālisma nemaz nepa-
zina, kad pirmie mūsu tautas cīnītāji iesaka ciņu.
Toreiz viņi vairs nebija apmierināti ar to, ko sludi-
nāja mācītāji: jūs, kalpi, esiet paklausīgi saviem
kungiem, nevien labiem un lēniem, bet arī bargiem.
Un kad reiz mūsu tauta sāka savas ķēdes raustitun
lūkot no verdzības tikt vaļā, kad tauta nedomāja
vairs tā, kā agrāk, bet domāja, — ja man bargais
kungs atņem īpašumu, dancina kančuku pa mugu-
ru, mani apsmej un pazemo, tad es vairs negribu
paklausīt šim bargam kungam un sāku saceltiespret
viņu, tad, mūsu mācītāju kungi, vai tie toreiz_ arī
bija kaut kāds sociāldemokrātu samulsināts pūlis?
Nē, tie bija cilvēki, kurus arī tagad pilsoņi ir spie-
sti atzīt un viņu priekšā cepures noņemt! Un kas
notika tanīs laikos?

Es vēl kā mazs zēns atceros tos laikus, kad gā-
ja apkārt noraksti no rakstiem, kas bijuši piesisti
pie Dundagas baznīcas durvīm. Tos nebija rakstī-
juši sociālisti, bet pilsoņi, kuru mērs bija pilns. Šie
noraksti skanēja ļoti bargi mācītājiem. Man vēl šo-
dien ir atmiņā kāds pantiņš:

«Kad mācītājs uz elli brauc,
Tad latvietis tam pakaļ sauc:
Tur aiziet mūsu blēdis!»

Ir arī vēl otrs raksturīgs pantiņš, ko toreiz varēja
lasīt pie Dundagas baznīcas durvīm:

«Kristus saka: ganait jērus,
Bet tie — laiž virsū vilku zvērus.»

Un tālāk vēl sekošais asais izteiciens:
«Elles kalpi! — tie jūs esat,
Suņa vārdu — to jūs nesat!»

(K. Beldava starpsauciens.) Pagaidait, mācītāja
kungs, mēs runāsim arī par budžetu! (K. Beldava
starpsauciens.) Jūs, kungi, te sākāt šo lietu pārru-
nāt, tāpēc es esmu spiests to turpināt. —

Iesim vēl tālāk.
Šeit godājamais deputāts Beldava kungs sacīja

kādā izteicienā — lai jau nu kurpnieki paliekot pie
savām liestēm. Es nedomāju, ka Beldava kungs
domāja šo izteicienu ļoti šauri, un nedomāju, ka
viņš to attiecināja uz Augstā nama deputātiem —
kurpniekiem, kas tādi ir bijuši, bet domāju, ka viņš
to saprata plašākā nozīmē. Un reiz tas ir domāts
plašākā nozīmē,.tad šoreiz Beldava kungam vaja-
dzēja būt vismaz tik daudz pašcieņai, to mācību, ko
viņš sludina citiem, izpildīt pašam. Un tik tiešām,
Beldava kungs: palieciet pie savas baznīcas un ne-
nodarbojieties ar polītiku, jo to, kas jūsu polītiku
aizstāvēs šeit bez jums, ir ļoti daudz! ŠaiAugstajā
namā ir tikai nedaudz personu, kas ir par to, ka
baznīcas vajadzētu pavisam likvidēt. Es neesmv
dzirdējis, ka arī kreisais spārns, sociāldemokrāti
būtu prasījuši baznīcas likvidēšanu. Viņi ir gar
prasījuši baznīcas šķiršanu no valsts un prasa sirds-
apziņas brīvību. Šai sirdsapziņas brīvībai arī mēs
pievienojamies!

.

Es dzirdu šeit Rimbenieka kunga iebildumus.
Rimbenieka kungs, es gribu teikt, ka Jus esat pir-
mais baptistu draudzes mācītājs, kas esat pārdevuši
savu pārliecību par lēcu virumu un gribat baroties
pie valsts siles. Līdz šim baptisti izturējās korrek-
ti un negribēja baroties no valsts siles.

Es saprotu, ka šodien labais spārns uztraucas,
jo es aizrādu viņiem nepatīkamas lietas; tapec viņi
sacīs, ka es jau tā varu runāt, jo esot bijušais so-
ciālists, kam ir tuvas attiecības ar sociālistiem u. t.
t. Bet lai atļauts jūs iepazīstināt ar vienas preses
domām, ko nesauc par kreiso presi; lai gan viņa
savus virsrakstus drukā ar sarkanu krasu, viņa to-
mēr pieder pie labā spārna. Šīs dienas «Pedeja
Brīdī» mēs lasām sekojošo: «Līdz šim pilsoņi vien-
mēr ir cīnījušies pret sociālo apdrošināšanu, pret
uzlabojumiem darba laikā, darba algā un atpūtas
izlietošanā, jo viņu, kā uzņēmēju

^
intereses, sadu-

rās ar strādnieku interesēm. Tāpēc arī pilsoņi
strādnieku aizstāvēšanas monopolu bija atstājuši
sociāldemokrātiem.. Varbūt tiešām tagad notiks
lūzums, un kāda partija sāks rūpēties ne tikai par
savu šķiru vien, bet ari par visu valsti. Bet tad jau
mēs būtu aizsnieguši ideālu augstumus. Pagaidām
jāsaka — cerība mums būtu, bet ticības gan nav.
Jo strādnieku gādnieku un aizstāvju lomās «Latvi-
jas nesociālistisko strādnieku pirmā konference»
mēs redzam tādus vīrus, kā Dr. Reinhardu. J. Štel-
macheru, J. Poni, H. Asari, kas pazīstami kā kristī-
go nacionālistu, mācītāju un namsaimnieku darbi-
nieki un galējā labā spārna ideologi, kas cīnījušies
pret strādnieku prasībām.»

Beldava kungs saka, ka viņi aizstāvot kristī-
gos strādniekus. Jūs, Beldava kungs, to varat sa-
cīt, bet palasait paši, ko saka jūsu laikraksts — jūs
pastāvīgi esat cīnījušies pret katru strādnieka lab-
klājību. Un tālāk: «Mēs nesakām, ka nacionālā
strādnieku partija nevar pastāvēt. Ja ir sociālisti-
ski strādnieki, kāpēc lai nebūtu arī nacionāli strād-
nieki. Tāda partija nestu strādnieku aizstāvēšanas
darbu parallēli sociāldemokrātiem, no kuriem to
šķirtu uzskatu un ideju plaisa. Bet tad šai partijai
jāizaug no pašiem strādniekiem un nevis jāpieņem
par saviem ideologiem dažādi publicisti ar intere-
santu pagātni no labo ekstrēmistu rindām, kuriem
nav nekādas šķiru izpratnes, bet kas labprāt nostā-
jas Makdonalda lomā, jo lūk, arī Makdonalds lasot
bībeli. Bet kamdēļ vēl nav partijas, kas cīnītos par
visu valsts pilsoņu labumu? Katrai partijai jāorga-
nizējas uz šķiras pamatiem. Lai Asari un Stelma-
cheri vispirms samobilizē savus garīdzniekus un
namsaimniekus un tad tikai sāk tīkot pēc Makdo-
nalda slavas.»

ŠO ir uzrakstījis ne sociālistu un ne bijušo so-
ciālistu, bet kārtīgs pilsoņus atbalstošs laikraksts.
Tāpēc, Beldava kungs: palieciet pie savām liestem,
pie savas baznīcas! Nesludinait baznīcā to, ko Jūs
šeit sludināt. Kristīgā baznīca taču saka: «Ja jums
cērt plauku pa vienu ausi, tad pagrieziet arī otru.»
Bet Jūs savā neiecietībā saucat: «īlenu Balodi, uz-
klausaities!»

Finanču ministris aizrādīja, ka lauksaimniecība
nonākusi tādā stāvoklī, ka esot par daudz saražots
un neesot, kur likt saražotās preces; tāpēc mums
vajagot celt, vismaz no ārpuses, dažādus aizsargu

i vaļņus, lai aizsargātos no ārzemju precēm. Man
i jāsaka,, ka godājamais ministra kungs nepateica
i nekā jauna, jo šie uzskati ir kura katra konservatī-

va lauksaimnieka uzskati. Viņi saka: ko lai mēs
; ražojam, visa jau ir tik daudz saražots! — Atmi-

nieties — kad savā laikā sāka propagandēt pārie-
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šanu uz lopkopību, uz piensaimniecību, tad daudzi
teica: «Ko tas viss līdz?.— Sviestu un pienu sara-
žos arī bez mums, kur tad mēs liksim savu!» Kad
nu citi bija pārgājuši uz lopkopību, tad atkal bija
skaudība: «Kas viņam nekaiš? Viņam ir sviests
un piens, viņam ir skaisti lopi un pļavas!» — Šāda
politika ir arī mūsu valsts tagadējiem vadītājiem:
ko sacentīsimies — labāk nogaidīsim, noskatīsimies,
kā tālāk būs!

Tālāk finanču ministris aizrādīja, ka mums uz
noteiktāko jāveicina privātās iniciatīvas attīstība,
jāatsvabina valsts aparāts no viņam nepiemērota
darba. Šinī brīdī nevar būt runa par privāto ini-
ciatīvu, jo tā mūs ir novedusi pie katastrofas. Pri-
vātā iniciatīva ir nostādījusi mūs tādā stāvoklī, ka
mūsu lauksaimnieki, mūsu zemturi nespēj vairs pa-
stāvēt. Ja paskatāmies zemturu ražoto produktu
cenas, par kādām viņi pārdod, un apskatām cenas,
par kādām šos produktus iegūst patērētāji, tad re-
dzam, kāda ir tā privātā iniciatīva. Ja paskatāmies,
ko maksā rudzi un ko maksā rudzu maize, tad at-
kal redzam, kāda ir tā privātā iniciatīva. Ar kvie-
šiem mēs esam nonākuši tādā stāvoklī, ka patla-
ban kviešu milti ir dārgāki nekā cukurs, un tas at-
kal ir tikai privātās iniciatīvas panākums. Tāpēc,
kungi, turpinait privātās iniciatīvas atbalstīšanu —
tad mēs nonāksim pie tā, ka viena maza daļiņa La-
tvijas iedzīvotāju dzīvos taukos, bet pārējā daļa
mirs badā.

Bastjāņa kungs aizrādīja, un es gribu viņam ti-
cēt, ka lauksaimniecība saņemot 12.000.000 latu at-
balsta. Tas ir pareizi, bet tikai uz papīra. Bet vai
tas atbalsts nāk par labu zemkopjiem, par to, es do-
māju, nevajadzēs daudz strīdēties, to zin katrs zem-
kopis, kam ir acis vaļā. Nesen mēs ievedām tā sau-
camās ievedlēses, ko labais spārns tik ļoti aizstāvē-
ja; tas sagaidīja no ievedlēsēm lielas lietas. Labā
spārna runātāji aizrādīja, ka celšoties labības cenas
un līdz ar to uzlabošoties lauksaimnieku stāvoklis.
Šīm ievedlēsēm mēs esam izdevuši lielas summas,
bet tagad nu izvedlēšu aizstāvētāji sāk aprauties,
jo redz, ka lieta paliek par traku. Viņi baidās, ka
tik vēlētāji neierauga, ko viņi ieveduši, tāpēc mē-
ģina maskēt un slēpt savu kļūdīšanos. Kungi, es
jums teikšu,'ka jūs savu kļūdu neizlabosit, tā paliks,
kāda bijusi. Bastjāņa kungs, es Jums teikšu, ka
12.000.000 latos ietilpst arī ievedlēsēm paredzētā
summa, bet, kā redziet, zemturi no tās neko nesa-
ņem.

Bez tam mums vēl ir citas solidas summas, kas
nākot par labu lauksaimniecībai.̂ Rudenī mēs pie-
ņēmām likumu, kas gribēja atvieglot sēklas parādu
dzēšanu lauksaimniekiem. Jau toreiz man bija
gods aizrādīt, ka tā būs pa logu un durvīm izsviesta
nauda un ka lauciniekiem no tās nebūs nekāda la-
buma. Mēs toreiz atvēlējām 4.000.000 latu. Bet
kas ir tagad? Man ir dziļākā pārliecība, ka šie
4.000.000 latu jau sen ir iztērēti un vēl otri 4.000.000
latu klāt. Un kas ir iznācis no visas šīs procedū-
ras? Mēs esam devuši zemniekiem priekšrocību,
ka viņi savu sēklas parādu var atbērt graudā. Bet
ko zemkopis ar to manto? Cik daudz nebija to
zemkopju, kuriem nebij attiecīgas labības kaltes un
kuri savu labību gan noveda attiecīgās vietās, bet
bija spiesti vest to atpakaļ? Cik daudz tur laika
nepatērēja mūsu lauksaimnieki? Nodotā labība da-
būja redzēt, kāda izskatās Rīga, dabūja redzēt dār-
gi samaksātos pieņemšanas kommisijas locekļus.
Lopkopju kongress lūdza nodot šo labību lopkop-
jiem. Ja šo labību atdotu lopkopjiem, tad, droši

vien, neražos vairs pienu, bet tikai tīru krējumu. Ja
tā turpināsies vēl kādus gadus, tad no visa lielā se-
klas fonda, kas iet pāri par 20.000.000 latu, nekas
pāri nebūs palicis. Jūs teiksit: mes to izdevam
zemkopjiem kā pabalstu; tomēr zemkopji no ta ļoti
maz ir saņēmuši.

Redziet, kādā garā mēs pabalstām savus zem-
kopjus!

Atcerēsimies neseno domu par cukura fabrikas
atdošanu ārzemniekiem, iepriekš sagatavojot ceļu,
lai ārzemnieki varētu labi nopelnīt. Bet sakait,
kungi, vai cukura bietes nav viens no tiem produk-
tiem, ko var ražot arī mūsu saimniecības, sevišķi
sīkās, kurām ir daudz darba roku, kur tās var būt
šiem sīksaimniekiem drošs ienākumu avots! _ Te
saka: mēs maksājam par cukura bietēm augstākas
cenas nekā maksā pārējās valstīs. Tas taisnība.
Cukura biešu audzēšanai ir vajadzīga zināma prak-
se, vajadzīgs būt sagatavotiem strādniekiem, japar-
zin biešu audzēšana, mēslošana u. t. t. Kad musu
zemkopji to būs iemācījušies, kad viņiem būs zinā-
ma prakse, viņi varēs cukura bietes pārdot arī lē-
tāk un tomēr pelnīs. Tāpēc valsts pienākums ir pa-
balstīt pirmā laikā šos zemkopjus, bet nenodot cu-
kura fabriku privātās rokās. Ja tagad šī priekšro-
cība ir Jelgavas apkārtnei, kāpēc mēs gribam at-
stāt novārtā mūsu valsts pārējās daļas? Kālab tad
mēs nevaram tādu pašu drošu ienākumu, proti —
cukurbiešu ražošanu atļaut liepājniekiem? Kālab
mēs nevaram atļaut cukurbiešu ražošanu arī val-
mieriešiem un kālab mēs nevaram dot to arī Latga-
lei, kur ir tik daudz brīvu roku? Vai tad mums nav
iespējams ierīkot jēlcukura fabrikas un dot centrā-
lai cukurfabrikai mūsu pašu zemē ražotu cukura
izejvielu, bet nevis ievest jēlcukuru no ārzemēm,
līdz ar to rodot arī mūsu zemkopjiem drošu peļņu?
Bez šaubām, jūs teiksit, ka tas ir privātās iniciatīvas
ierobežojums, un tāpēc mums no šiem uzdevumiem
ir jākratās nost.

Pāriesim tālāk pie vienas no mūsu lielākām iz-
vedprecēm, paskatīsimies, kas ir ar sviestu. Kad
savā laikā Vācija mums uzlika zināmu muitu, ko
tad darīja mūsu valdība, kādus pretsoļus spēra val-
dība šinī ziņā? Kad toreiz Somija un Igaunijagrie-
zās pie mums, lai spertu kopējus soļus pret Vācijas
rīcību, tad mūsu ārlietu ministris pateica, ka mūs
tā lieta neinteresē, ka mēs esam jau to lietu nokār-
tojuši. Toreiz mūsu gudrie vīri atrada, ka mums
šinī ziņā nekas nav jādara, jo nevar taču ierobežot
privāto iniciatīvu. Ja būtu prasīti kādi pabalsti pri-
vātai iniciatīvai, tad mūsu gudrie vīri gan būtu to
aizstāvējuši ar vislielāko sirsnību. Mēs redzam, ka
mūsu kaimiņvalstis, kas ir daudz mazākas un vā-
jākas, nāk šinī ziņā zemkopjiem lielā mērā pretim:
valsts pat sarīko savus kuģus, kas pārvadā sviestu.
Es domāju,ka arī mūsu valstij, kurai arī pieder vai-
rāki kuģi, kas pārvadā ogles, malku u. t. t., būtu ie-
spējams nākt pretim zemkopjiem, sarīkojot kuģus,
kas pārvadātu zemkopju sviestu — pārvadātu par
noteikti lētāku maksu. Tāpat pie mums savā laikā
bija ar valsts saldētavu. Valsts ierīkoja saldētavu,
un kad tā nāca gatava, tad izrādījās, ka tie kungi,
kuru labā bija strādāts, negribēja šo saldētavu iz-
mantot, kaut gan maksa izrādījās daudz lētāka ne-
kā privātā saldētavā.

Mēs varētu atrast ļoti daudz paņēmienu, ar ku-
riem varētu stiprināt zemkopību. Vai tiešām mū-
su valsts vīriem nav vairāk prāta, kā .tikai kopēt to,
ko tie redz lielā un bagātā Vācijā un Polijā? Vai
mums ir tikai jācenšas dot piemaksas saviem zem-
kopjiem par labības ražošanu un nostādīt visu lietu
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tā, lai mūsu zemkopji ražotu tikai labību? Es gri-
bētu prasīt šiem gudriem kungiem, kas būtu, ja
augstās labības muitas būtu saskrūvētas, kas būtu
ar mūsu lopkopību? Tagad, pateicoties Vācijai un
Polijai, kuras nāk pretim saviem zemkopjiem ar
piemaksām par labības izvešanu, mēs esam spējīgi
ražot savu sviestu un konkurēt. Šogad mēs varē-
jām ļoti labi nopelnīt arī ar bekonu. (&' Balodis no
vietas: «Bet pasliktina to lietu ievedlēses!» Tās,
bez šaubām, to pasliktina. Bet mēs taču varam to
lietu nostādīt tā, ka Vācija un Polija mūs pabalsta.
Vai mēs mūsu mazā Latvijā nevarētu to lietu nostā-
dīt tā, ka mēs šīs valstis varētu izmantot, un tos
produktus, kurus mēs no viņām ievedām, izstrādātu
citos produktos, dotu viņām atpakaļ un gūtu vēl peļ-
ņu?

Ar šīm lielajām valstīm mēs nevaram sacen-
sties, tikai atdarinot viņu paņēmienus. Nē, mums
jāmeklē citi ceļi! Bet ko mēs darām? Ko dara tie,
kas zemniecību it kā aizstāvot un pabalstot? Jūs,
kungi, visu laiku kliedzat: dodiet ievedmuitas labī-
bai, un jo tās būs augstākas, jo būs labāk; ar lop-
kopību mums tā lieta vairs neiet — tur drīz būs
pārprodukcija; ar labību šīs pārprodukcijas nebūs.
Jūs gribat sacensties labības ražošanā ar lielām pa-
saules valstīm, kurās ir daudz labāki ražošanas ap-
stākļi, kur ir lielsaimniecības, kas spēj izlietot ma-
šīnas. Ar tām jūs gribat sacensties, bet tanī pašā
laikā jūs liekat novārtā tās priekšrocības, kas ir pie
mums. Mūsu mazā valsts pārvēršas par sīkzemnie-
cisku valsti. Ņemsim to pašu nelaimīgo dārzko-
pību, kas tik daudz cietusi pēdējos gados, ka var-
būt simts gados tāda gadījuma nav bijis. Dārzkopji
no valdības ir lūguši tikai vienu: ja mums tagad ir
bijis tāds gadījums, kas, varbūt, tik ātri vairs ne-
atkārtosies, tādas briesmas vairs nenāks, tad šo
gadījumu vajadzētu izmantot un lietpratējiem izpē-
tīt, kādi ir.bijuši tie iemesli, kas pagājušā gadā ir
radījuši lielo katastrofu dārzkopībā. Mēs redzam,
ka vienā un tai pašā apgabalā viens dārzs ir ārkār-
tīgi cietis un otrs tai pašā laikā maz. Lai sev un
nākamai paaudzei atstātu šo vērtīgo materiālu, tad
dārzkopji ir, uz to aizrādīdami, griezušies pie valdī-
bas ar lūgumu, lai Zemkopības ministrija dotu lī-
dzekļus šīs lietas izpētīšanai. Te nemaz nevaja-
dzētu lielus līdzekļus. Bet, neskatoties uz to, šis
lūgums Zemkopības ministrijā nav atradis dzirdī-
gu ausu, un nekas nav darīts. Mēs nevaram iegūt
to vērtīgo materiālu, no kā turpmāk varētu mācī-
ties. Dažas dārzkopības ir cietušas tik lielā mērā,
ka ir_ galīgi izputinātas. Bet vai ir bijusi kāda pre-
timnākšana? Taču jāievēro, ka mūsu dārzkopībai
var but liela un plaša nozīme. Bet mēs to negri-
bam, saprast. Tur mums nav saprāta. Bet tai pašā
laika saka: mes aizstāvam zemkopjus un visādi vi-
ņus gribam atbalstīt! Tāds atbalsts ir tikai lāča pa-

P

kalpojums.
Ievērojot to, ka mēs tādu lāča pakalpojumu ne-

varam pieņemt .mes tagadējai valdībai, kas nodar-
bojas ar dažādām machinācijām un mākslīgu sava
stāvokļa stiprināšanu ar dažādām pirkšanām, uz-
pirkšanām, ar minoritātu pirkšanu visnekaunīgākā
veida nevaram uzticēt ne santima. Tāpēc tādai
valdībai mes budžetu neuzticēsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

i

Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Man jāpakavē-

jas tikai pie divi momentiem budžeta debatēs, proti
— pie uzbrukumiem sociāldemokrātiem, kas nāca
no kommūnistu puses, un pie uzbrukumiem no mā-
cītāju puses. Kommūnisti vērsās pret mums it kā

pasaules revolūcijas vārdā, mācītāji — reliģijas un
baznīcas vārdā. Jankus, runādams par kapitālisti-
skās pasaules polītiku, tēloja tādu ainu, ka visa pa-
saulē ir iestājusies kapitālisma ražošanas krize, ka
šī krize ir novedusi strādniekus izmisuma un bez-
darba stāvoklī un spiež tos cīnīties pret kapitāli-
stisko iekārtu. Šinī vērtējumā, atskaitot vienu otru
pārspīlējumu attiecībā uz Padomju Krieviju un da-
žām citām valstīm, Jankus teoriju lielā mēra varētu
atzīt. Bet tad nu tur, kur bija runa par_ cīņu pret
kapitālistisko iekārtu un pret tās sekām, ' Jankus
taisīja akrobatisku lēcienu un gribēja pieradīt, ka
sociāldemokrāti ne tikai Latvijā, bet vi.sa pasaule
ejot kopā ar kapitālistiskās iekārtas aizstāvjiem
pret strādniekiem. Nu, mīļie kommūnisti, ja tā būtu,
ja sociāldemokrāti ietu kopā ar kapitālismu pret
strādniecību, tad jums būtu jāatzīst, ka nav neviena
spēka, kas cīnās pret kapitālismu. Jūs, protams,
domājat, ka tas sņēks ir kommūnisms. Bet vai jums
nav zināms — un es domāju, Staļina politika _ taču
nav vēl jūs tiktāl aptumšojusi, ka jūs to nezināt, —
ka kommūnistiskā kustība visā Eiropā stāv zem
dilstoša mēneša zīmes. Un ja sociāldemokrātijai
seko, ar maz izņēmumiem, visa Eiropas strādnie-
cība, visa tā strādniecība, kurai ir labprātīga izvēle
sekot — izņemot, protams, Padomju Krieviju, kur
tas tā nav, — tad kommūnistiem neseko nekāda
strādniecība (starpsaucieni), izņemot mazas trie-
cienu grupas, kuras var izsaukt lielākus ielas_ tra-
čus Berlinē vai Hamburgā, bet ne Rīgā un citas pil-
sētās. Ja tik vien būtu cīņas pret kapitālisma varu,
kā tēlojas Jankum, ko veic kommūnisti ar savu ne-
atbildīgo traču polītiku, kam neseko pat kommūni-
stiem simpatizējošās masas, kas vēlēšanās balsoju-
šas par viņiem, tad kapitālisms būtu nodrošināts uz
mūžīgiem laikiem, tas pastāvētu mūžīgi un trīs die-
nas. Par laimi tas tā nav, jo ar kapitālismu cīnās
sociāldemokrāti un tās miljoniem un desmitiem mil-
jonu plašās strādnieku masas, kas neatzīst Jankus
polītiku. Tikai šī cīņa var apdraudēt kapitālismu un
novērst tās krizes un sekas, ko rada kapitālisms
strādniekiem.

Pēc tam nāca mācītāju kungi Beldava persona
un sāka ideoloģisku cīņu ar sociāldemokrātiem par
ticību un baznīcu. Šinī ziņā mēs mācītajos sastopam
piekritējus kommūnistiem. Beldava kungs atsau-
cās uz Anglijas sociāldemokrātu vadoņiem un taga-
dējo ministri Makdonaldu, lai atrastu iespēju, ja ne
saviem, tad varbūt Makdonalda spēkiem uzstāties
pret sociāldemokrātiem. Man liekas, ka tas neiz-
dosies. Ja Jūs runājāt, ka Makdonalds lasa bībeli
un ir iecietīgs pret reliģiju, tad tas izriet no tā, ka
Makdonalds un vispār visi sociālisti atzīst sirdsap-
ziņas brīvību; tāpēc viņi vienā otrā jautājumā var
šķirties ieskatos, kas sastāda tikai Vioo^J no visas
tās polītikas, ar ko nodarbojas sociālisti visās ze-
mēs. 9

^
Es nesaprotu, kāpēc mūsu mācītāju kungi me-

klē patvērumu pie Makdonalda. Tas viņiem nepie-
deras, jo Makdonalds, kā jau teicu, atzīst sirdsap-
ziņas un ticības brīvību. Mūsu mācītājiem ir daudz
izdevīgāki griezties pie Staļina, jo Staļins savā
jaunākā instrukcijā ir teicis — ko arī kommūnistiem
derētu ievērot, kuri arī grib izlietot cīņā pret sociāli-
stiem ticības lietas — ka «par zemnieku un zem-
nieku reliģisko jūtu izzobošanu vainīgie saucami
pie stingras atbildības.» Tas rakstīts «Sibīrijas
Cīņā», un to parakstījusi kommūnistu partijas cen-
trālkomiteja. Redziet, Staļins ir nostājies tagad
ari baznīcas aizsargāšanā tāpat, kā nesen atpakaļ
bija nostājies baznīcas apkarošanas cīņā, uz repre-
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siju viedokļa. Viņš_ saka: «Vainīgos saukt pie at-
bildības». Tas ir tāpat, kā bija cara laika likumos.
Tad ari nepazina sirdsapziņas brīvības, bet vien-
kārši pateica: kas zaimo Dievu un uzstājas pret re-
liģiju, tas nododams tiesai un sodīšanai. To pašu
nozīme Staļina politika. Tāpēc apskatait paši savu
polītiku. Jūs, mācītāji, stāvat pret to vadību, kas
uzstājas pret reliģiju un baznīcu. Kommūnistu dik-
tatūra Krievijā arī ir nostājusies uz tā paša viedo-
kļa, citādu cīņas līdzekļu viņai nav.

Mācītāju kungi, vai jūs domājat, ka jums ir kā-
das morāliskas tiesības griezties pie Makdonalda
aizstavniecības? Man šķiet, ka jums tādu tiesību
nav. Tas pats Makdonalds, par ko jūs teicāt, ka
viņš lasa bībeli, tas pats Makdonalds rīko Anglijā
ģenerālstreiku; tā piemēram 1926. gadā Makdo-
nalds stāvēja milzīgā ogļraču streika priekšgalā un
vadīja ģenerālstreiku. Mācītāju kungi! Kāda ir
jūsu politika šai ziņā? Kāda ir jūsu nacionālo strād-
nieku politika, pie kuriem Jūs ar tādu lepnumu pie-
skaitījāt sevi, Beldava kungs? To mēs redzējām
jūsu kongresā un jūsu 5 gadu jubilejā. Mēs redzam
jūsu vidū sēžam tādus nacionālo «strādnieku» aiz-
stāvjus, kā pazīstamo streiklauzi un skandālistu
Indriķi Poni. Jūsu kongresa attēlā redzams, ka šis
kungs sēž pirmā rindā. Tie ir jūsu nacionālie strād-
nieki, ar citiem vārdiem — jūsu aktīvie streiklauži.
Makdonalds Anglijā aizstāvēja saimniecisko strei-
ku, un viņam pievienojās arī daudz Anglijas mācī-
tāju. Viņi rūpējās par strādniekiem, kas bija pali-
kuši bez maizes. (Sauciens pa labi: «Ko tagad Mak-
donalds saka par šo streiku?») Arī citos jautājumos
Makdonalds aizstāv strādnieku intereses. Tā pie-
mēram Makdonalds cīnās par strādnieku darba lai-
ka saīsināšanu, bet jūs, turpretim, cīnāties par dar-
ba laika pagarināšanu, t. i. par 8 stundu darba laika
atcelšanu. Kur Makdonalds cenšas, nodrošināt
slimo kases, tur jūs esat pret slimo kasēm, kur Mak-
donalds aizstāv bezdarbniekus, tur jūs esat pretim.
Jums, mācītāju kungi, nav nekādas morāliskas tie-
sības meklēt aizstāvību ne pie Makdonalda, ne pie
citu valstu sociālistiem.

Beldava kungam piemīt īpašība sagrozīt pre-
tinieka vārdus. Ja es uzstājos pret baznīcu un mā-
cītājiem kā reakcionāras polītikas realizētājiem,
tad Beldava kungs, lai varētu sākt pret sociāldemo-
krātiem cīņu, sagrozīja manus vārdus tā, ka es esot
nozaimojis un nozākājis tos ticīgos cilvēkus, sociāl-
demokrātu vēlētājus, kuri arī ejot baznīcā. Nē, Bel-
dava kungs, es šos ticīgos cilvēkus nevainoju — es
vainoju Jūs un baznīcu. Viņi saprot to un tāpēc bal-
so par mums, bet ne par jums. Mēs arī jūs nevai-
nojam par to, ka jūs būtu tikai ticīgi cilvēki; mēs
vainojam jūs par to, ka jūs zem ticības maskas no-
darbojaties ar reakcionāru un strādniekiem naidīgu
polītiku. Jūs nodarbojaties ar strādnieku apspie-
šanas polītiku. Visur baznīcas un jūs, mācītāju
kungi — ne tās masas, kuras jūs katru dienu muļķo-
jat un gribat muļķot un kas jums tomēr, paldies
Dievam, neizdodas —, katru dienu un it visur grū-
žat spieķus riteņos katram progresam. Jūs, mācī-
tāju kungi un baznīcas, esat svētījuši katru tumsību
un pauduši liekulību savā baznīcā. Jūs esat tie, kas
esat skūpstījuši papēžus katrai mantīgo šķiru varai,
cik nekrietna un atpakaļrāpulīga tā arī nebūtu bi-
jusi. Jūs esat svētījuši soda ekspedīciju darbus, tā-
pat jūs esat svētījuši imperiālistiskā kara slepkavī-
bas. Jūs svētījāt arī tās pipkas, kas tagad danco
pa strādnieku mugurām. Jūs savā politikā svētījat
arī to kara upuru badā mērdēšanu, ko realizē taga-
dējā valdība un koalicija šinī pret invalidiem vērsta

budžetā. Jūs esat tie, kas svētījat ikkatru strādnie-
cības izsūkšanas un apspiešanas polītiku, jūs esat
tie, kas bremzējat katru brīvu domu. Tas ir jūsu,
mācītāju, pienākums, par to jums ir samaksāts šinī
budžetā. Jūs vienmēr esat bijuši tie, kas esat vil-
tojuši vēsturi par labu tumsībai un ļaužu muļķoša-
nai. Jūs esat vienmēr bremzējuši izglītību un kul-
tūru. Bet tā kā nu jums ar pipku un nagaiku svē-
tīto polītiku pret strādniecību baznīcā vairs lāgā
neveicas, jūs esat ienākuši šeit Saeimā un polītiskās
partijās kopā ar Indriķi Poni un citiem tamlīdzī-
giem kungiem realizējat savu nāvējošo polītiku pret
strādniecību. Par to jums samaksā mantīgā pilso-
nība. Tāpēc jums nav ne mazākās tiesības runāt
šeit kaut kādas strādniecības vārdā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski.)*

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rimbeniekam.

E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība):
Loti godātie deputāti! No šīs katedras apgalvoja,
ka pabalsti, ko izsniedz baznīcām — zināma sum-
ma starp tiem ir paredzēta arī baptistu draudzēm,—
tagadējai koalīcijai esot līdzeklis iegūt dažu depu-
tātu labvēlību un atbalstu. Man liekas, ka šāds uz-
skats nav pareizs un nav ne ar ko attaisnojams.
Mūsu budžetā starp citiem posteņiem ir paredzēti
pabalsti arī dažādām kultūras vajadzībām. Es do-
māju, ka mēs būsim vienis pratis par to, ka uz baz-
nīcām nav attiecināms tas atzinums, ko šeit izteica
Rudevica kungs, ka ar šīm iestādēm mēs it kā cīnī-
tos pret kultūru, ka baznīcas būtu kā ēnas, kas apē-
notu kultūras attīstību, uzplaukšanu un kultūras
asnus mūsu zemē. Te jau aizrādīja, ka tas Jā nav,
ka citās zemēs uz šo jautājumu_ skatās citādi, ka
tur tas nav tik asi un krasi nostādīts, tur nav tādas
asas un krasas nostāšanās pret baznīcu un reliģiju
vispārīgi, kā to redzam mūsu zemē. Ja šeit saka,
ka tur baznīca ieņem citādu stāvokli, tad man lie-
kas, ka šje kungi vēl dzīvo vecos aizvēsturiskos
laikos. Viņi nav sekojuši tagadējiem apstākļiem un
ir aizmirsuši, ka pie mums baznīca ir tautas baznīca,
ka bez tautas līdzdalības pie mums baznīca nemaz
nevar pastāvēt un eksistēt (P- Ulpes starpsauciens.)
Es domāju, ka mums vajadzētu skatīties uz priekšu
un ne tik daudz vērsties atpakaļ un lūkoties, kas bi-
jis tur senatnē. Tur mēs varam atrast daudz ko, kas
vairs neatbilst mūsu tagadējiem apstākļiem, nedz
ari tagadējiem centieniem. Tāpēc es gribētu teikt:
ja reiz budžetā ir paredzēti pabalsti kulturāliem no-
lūkiem un starp šiem pabalstiem ir ari pabalsti baz-
nīcām, tad kāpēc vērsties taisni pret šo pabalstu
daļu.

Es nesaprotu, kāpēc kreisā spārna runātāji
vēršas taisni pret baznīcām domāto pabalstu daļu.
Man liekas, ka taisni kreisā spārna runātājiem va-
jadzētu atzīt, ka pie mums varētu valdīt uzskatu
un atziņas brīvība. (Sauciens pa kreisi: «Uz valsts
rēķina!») Kā jūs domājat? Vai arī jūs savu kul-
tūru neveicināt uz valsts rēķina? Kāpēc jūs gribat
uz valsts rēķina veicināt tikai savu kultūru un ne-
gribat atļaut veicināt tās tautas daļas kultūru, kas
domā citādi? Mēs izdodam provinces teātriem un
citiem 220.000 latu, Nacionālai operai un teātrim —
414.000 latu, kas kopā ir 634.000 latu. Es neesmu
dzirdējis nevienas balss, kas teiktu, ka šīs summas
nevajadzētu izdot, jo jāsaka, ir liela daļa mūsu tau- .

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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tas, kam nav absolūti nekādu attiecību ar šo kultū-
ru, tā to nebauda un arī neveļas baudīt. Kapec jus
necīnāties arī pret šo kultūras daļu? Jus cīnāties
pret baznīcām, kaut arī liela daļa mūsu tautas turas
pie baznīcas, apmeklē to un uzskata par ļoti sva-
rīgu iestādi. Ar draudiem un varu nevienu nevar
baznīcā ievilkt, tāpēc ka mums ir noteikums, ka
baznīcas locekļi turas pie baznīcas brīvprātīgi.
(Starpsauciens: «Kāpēc nelaiž kapos?»)_ Kapos ne-
laiž? Es domāju, tagad stāvoklis nav tāds, kāds bi-
ja agrāk, kad bija valsts baznīca. Tagad kapus ie-
rīko arī dažādas pašvaldības iestādes u. t. t., tā ka
arī šis jautājums nav uzskatāms par tādu, ka baznī-
cai būtu kāda sevišķa vara. Bez šaubām, viņai ir
vara — tā ir tikumiskā un morāliskā vara. Es do-
māju, ka, cīnoties pret šo varu ar šādiem līdzek-
ļiem, jūs mērķi nesasniegsit.

Šinī gadījumā, man liekas, nav vietā runāt par
pabalstu, ko saņem baptistu draudzes un uz ko aiz-
rādīja Bastjāņa kungs, tāpat arī par Šterna kunga
aizrādījumu, ka baptistu draudzes novirzījušas no
saviem principiem u. t. t. Nav nekāda iemesla celt
iebildumus pret tiem 6000 latu, ko saņem baptistu
draudzes Latvijā. Baptistiem Latvijā ir ap 120
draudžu, un, man jāsaka, ka baptistu draudzes un
baznīcas Latvijā ir zināmā mērā savu locekļu kul-
tūras un izglītības iestādes. Es jums varu dot dažus
datus, kas liecinās par to, ka šīs draudzes nodarbo-
jas ar vispārīgu kultūras veicināšanu. Tā, piemēram,
mūsu draudzēs ir ap 120 dziedātāju koru, kas aptver
ap 3000 dziedātāju. Protams, dziedāšana ir ļoti
jauks un patīkams darbs un katrā ziņā ļoti veicinā-
ma lieta mūsu tautā. To mēs arī redzam mūsu
baptistu draudzēs. Pirms dažiem gadiem baptisti
sarīkoja Liepājā dziesmu svētkus. Man jāsaka, ka
šinīs dziesmu svētkos piedalījās kādi 1500 dziedā-
tāju. Tas ir tāds kultūras faktors, ko nevar noliegt.
Ja jūs no Kultūras fonda esat saņēmuši pabalstus
pat dažādām nieka lietām, tad man jāsaka, ka bap-
tistu draudzes un izglītības biedrības nav saņēmu-
šas no Kultūras fonda nekādus pabalstus, izņemot
vienu gadījumu Ventspilī, kad Kultūras fonds piešķī-
ris niecīgu pabalstu. Nekādus citus pabalstus mēs
neesam saņēmuši, un ja šeitpārmet, ka arī šai kultū-
ras veicināšanas iestādei ir kas paredzēts valsts bu-
džetā līdzās citām, tad es domāju, ka pārmest un
nostādīt šo jautājumupar pirkšanas vai tamlīdzīgām
lietām, ir pavisam nepareizi un netaisni pret to La-
tvijas iedzīvotāju daļu, kas tomēr šo kultūru atzīst
par pareizu un to veicina.

Bet man liekas, ka te ir citi iemesli, un tie ir
daudz dziļāki, kas spiež kreisā spārna runātājus uz-
stāties pret baznīcu vispār. Man priekšā ir š. g.
marta mēneša «Sociāldemokrāts». Nupat vēl šo-
dien Šterna kungs teica, ka neesot tā, ka mūsu Sa-
eimā, mūsu tautā kāds esot noskaņots vispār pret
baznīcu. Noskaņojums esot tikai pret visiem tiem
mācītājiem, kas sēžot šeit Saeimā. Turpretim tanī
rakstā, ko parakstījis deputāts Eliasa kungs, jautā-
jums pārrunāts mazliet plašāk, ir runa jau taisni par
cīņu, kādu Latvijas . proletariātam nepieciešams
vest pret baznīcu. Šeit apskatīta Krievijas cīņa
pret baznīcu un tālāk aizrādīts, ka šī .Krievijas cīņa
neesot sekmīga un pareiza, tāpēc ka tā notiekot ar
represiju palīdzību. Represijas šoreiz nepanākšot
savu īsto nolūku. Te sacīts: «Lietojot represijas,
kā tas notiek Krievijā, baznīckungiem tiek dota
iespēja kliegt par ticības vajāšanām, par varmā-
cībām pret baznīcu u. 1.1. u. t.t. Apmuļķotajā un tum-
šajā tautā rodas līdzcietības jūtas pret baznīcas un
reliģijas mocekļiem, kas cietuši «Kristus dēļ».» —

(Starpsaucieni kreisā spārnā.) Loti labi, ka jūs paši
starpsaucienos apstiprināt, ka pret baznīcu jācīnās
enerģiski un neatlaidīgi. Tāpēc nerunajait no šīs
katedras citādi, neaizrādait, ka jus neesat pretbaz-
nīcu. Jūsu acumirklīgais stāvoklis pret mācītajiem
ir tikai viens jūsu gala cīņas posms, bet jūsu nolūki
ir pavisam citi, un tie sniedzas tālāk.

Tālāk, nākošā teikumā sacīts: «To_ iz-
manto veiklā kārtā visas pasaules klērikalisms
un ar visiem spēkiem cenšas uzsildīt ļaužu masas
dziestošās jūtas pret reliģiju un baznīcu. Luk, kā-
dēļ mums šī cīņas metode liekas greizaun neparei-
za, lai gan arī mēs turamies tai pārliecība, ka pret
baznīcu jāved enerģiska un neatlaidīga cīņa.» —
Pēc tam teikts: «Strādniecība, apzinīgā strādniecī-
ba un pirmā vietā sociāldemokrātija baznīca ierau-
ga vienu no galveniem šķēršļiemproletāriātavis-
oārējās atbrīvošanas kustībā. Tāpēc sociāldemo-
krāti uzskata par vienu no svarīgākiem uzdevu-
miem cīņu pret baznīcu un tās aptumšojošo iespai-
du. Tas jādara sociāldemokrātu partijai, ja tā sa-
vas frontes aizmugurē negrib atstāt cietokšņus, no
kuriem tai uzbrūk nikns un viltīgs ienaidnieks.» —

Iznāk, ka ja sociāldemokrāti būtu pilnīgi notei-
cēji Latvijā, ja viņi savu posteni tik tālu būtu izvir-
zījuši uz priekšu, tad, pēc viņu pašu vārdiem, viņu
aizmugurē vairs nebūtu baznīcas. Redziet, ta ir spe-
cifiska Latvijas sociāldemokrātijas pazīme. Nevie-
nā citā valstī sociāldemokrāti nav nostājušies tik
naidīgā stāvoklī pret baznīcu un reliģiju. Es_ domā-
ju, ka tas nevar nākt par labu ne tiem vispārējiem
mērķiem, ko sociāldemokrāti sev sprauduši, ne tai
sociālai cīņai, ko viņi vada, jo tas kollīdē ar tautas
vairākuma prasībām.

Ja sociāldemokrāti ir nostājušies uz tāda vie-
dokļa, tad ir saprotams tas, ka viņi šeit nāk un uz-
stājas pret baznīcu kā kultūras iestādi, blakus citam
kultūras iestādēm. Jāsaka, ja jūs gribat veicināt
savu kultūru — un, bez šaubām, jums kā nodokļu
maksātājiem tiesība prasīt, lai zināmu daļu vispā-
rējā labā izdoto līdzekļu dotu jūsu kultūrai, — tad
arī mums ir tādas pat tiesības, jo arī mēs maksā-
jam nodokļus, piedalāmies valsts vispārējā dzīve,
tāpēc arī mums jādod sava daļa, kas mums pienā-
kas mūsu kultūras veicināšanai.

. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu-baltiešu partija; runā vāci-
ski):*) Deputātu kungi! Es nelūdzu vārdu, lai iz-
teiktos par budžetu vispār. Budžeta_ kommisijas
saimnieciskās debatēs man vairākkārtīgi bija izde-
vība precizēt vācu frakcijas viedokli par valsts
saimniecisko polītiku vispārīgi un arī atsevišķi par
nākošā gada,valsts saimniecību. Tāpēc es negribu
aizkavēt budžeta apspriešanu un atkārtot savus
aizrādījumus arī no šīs vietas.

Es ņēmu vārdu, lai atbildētu uz to pārmetumu,
ko deputāts Bastjānis trešdien izteica vācu frakci-
jai. Bastjāņa kungs apgalvoja, ka vācu frakcija ne-
lietīgi izmantojot tagadējo polītisko stāvokli.Jai iz-
dabūtu no valdības nepamatotus pabalstus vācu iz-
glītības un kultūras mērķiem. Pierādījumam Bast-
jāņa kungs minēja to, ka nākošā gada budžetā pie-
mēram latviešu pamatskolām paredzēts pabalsts no
valsts līdzekļiem tikai 1000 latu, turpretim vācu pa-
matskolām paredzēti 32.000 latu. Šādi lietu attēlo-
jot, patiešām liekas, ka še notiek nepamatota vācu
pamatskolu privilēģēšana. Fakti runā citu valodu.

*) Runātāja atreferējums.
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Jus visi, mani kungi, zināt, ka, saskaņā ar liku-
mu, pašvaldību orgāniem jāuztur arī citu tautību ie-
dzīvotāju pamatskolas, tiklīdz to skolēnu skaits sa-
sniedz zināmu normu,_apmēram 30. Šādos apstāk-
ļos vācu frakcijai it kā vispār nebūtu nekāda ieme-
sla saņemt vācu pamatskolām vēl sevišķas summas
no budžeta līdzekļiem. Es jau budžeta kommisijā
plaši pieradīju, kapec mums vajadzīgs šis pabalsts
un aiz kādiem iemesliem mēs to esam prasījuši. Es
esmu pārliecināts, ka arī Bastjāņa kungs to atceras.
Lieta ir tāda, kaAizputē mums ir pamatskola ar ap-
mēram 100 skolēniem, Tukumā — ar apmēram 120
skolēniem un Dobelē — ar apmēram 50 skolēniem.
Saskaņa_ ar likumu šīs trīs pamatskolas vajadzētu
pilna mēra uzturēt Aizputes, Tukuma un Dobeles
pašvaldībām. Tomēr tas tā nav. Minēto trīs pa-
matskolu skolēni nav šo 3 pilsētu, bet liela skaita
dažādu draudžu iedzīvotāju bērni. Tomēr ne no
vienas draudzes nav 30 skolēnu, un tāpēc katra lie-
dzas uzņemties šo 3 pamatskolu uzturēšanu. Es do-
maju,_ka man nav jāpierāda, ka mēs, saprotams, ne-
varējām šos 270 bērnus atstāt bez skolas un tāpēc
nodibinājām un ar saviem līdzekļiem uzturam vācu
pamatskolas Aizputē, Tukumā un Dobelē. Tā kā
vācu tautības iedzīvotājiem ir lielas vajadzības arī
citiem kulturāliem un sociāliem mērķiem, un šīs
prasības gadu no gada pieaug,pārsniedzot iespēju tās
apmierināt, mēs tagad liekam priekšā paredzēt šīm 3
pamatskolām pabalstu no valsts līdzekļiem, kas 'arī
ir noticis. Saskaņā ar mūsu likumu garu šī pabalsta
piešķiršana nenozīmē privilēģēšanu, bet taisnīgu
izlīdzināšanu — likuma roba piepildīšanu. Morāli-
ski mums katrā ziņā ir tiesība dabūt šo pabalstu, ka-
mēr nav grozīts likums par pamatskolu uzturēšanu,
ka ari tādos gadījumos, kā Aizputē, Tukumā un Do-
bele, pašvaldībām izdevumi jāuzņemas proporcio-
nāli, tāpat kā visos citos gadījumos, kad vienas
draudzes skolēnu skaits ir sasniedzis 30.

Vidusskolu pabalstīšanai mēs saņemam tikai
5% no tas summas, kas šim nolūkam paredzēta ār-
kārtējā budžetā. Tas apmēram atbilst likumīgai
normai. Bet arī šeit. es gribu piezīmēt, ka mēs aiz
līdzīgiem iemesliem kā attiecībā uz pamatskolām
esam spiesti ar saviem līdzekļiem uzturēt 3 ģimnā-
zijas, proti: Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.

Bastjāņa kungs atzina par vajadzīgu runāt arī
par valsts pabalstiem teātriem, redzēdams tanīs at-
kal nepamatotu vācu, krievu u. c. teātru privilēģē-
šanu. Mani kungi! Vācu teātris nav privāts teā-
tris; tas ir mūsu tautas teātris. Tā pabalstīšana ar
valsts līdzekļiem tāpēc nozīmē mūsu kulturālās
dzīves pabalstīšanu, kas saskaņā ar mūsu likumu
garu ir viens no valsts uzdevumiem. Viens Bastjāņa
kunga frakcijas loceklis paskaidroja budžeta kommi-
suasakarā ar šo izdevumu posteni, ka viņš pats per-
sonīgi stāvot par krievu teātra pabalstīšanu un pat
esot ar mieru balsot par lielākas pabalsta summas
piešķiršanu tam, jo krievu teā.tris viņam sniedzot
krievu mākslu.—Ne visi mākslas jautājumos orien-
tējas uz austrumiem. Ir daudz arī tādu, kas atzīst
par vērtīgu mācīties pazīt Rietumeiropas tēlojošās
mākslas darbus. To sniegt ir, starp citu, vācu te-
ātra uzdevums. Tā tad, kā teicu, šeit nav runa par
kādu privātu uzņēmumu, ko valsts pabalsta. Nav
arī nekāda netaisnība, ja vācu, krievu u. c. teātri, .
tāpat kā latviešu valsts teātri, saņem pabalstus no
budžeta līdzekļiem, jo latviešu provinces teātru
rīcībā ir Kultūras fonds, kura līdzekļi sasniedz ap-
mēram 1.000.000 latu. Vācu teātris no Kultūras
fonda nesaņem nekā. Bez tam šogad uz mūsu iero-
sinājumu budžetā uzņēma 110.000 latu lielu summu
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latviešu provinces teātru pabalstīšanai, ta ka tie ta-
gad saņems pabalstus no divām pusēm.

Bastjāņa kungs trešdien beidza savus aizrādī-
jumus ar draudiem, kā mums vēl būšot jānožēlo, ka
mēs, pēc viņa domām, esot izmantojuši tagadējo
politisko stāvokli, lai izdabūtu nepamatotus valsts
pabalstus. Es ceru, ka esmu izsmeļoši noskaidrojis
jautājumu. Mūsu izkārtne, Bastjāņa kungs, ir tīra
un bez traipiem. Mēs nebīstamies nekādas kriti-
kas, un mums nav jābīstas arī no sociāldemokrātu
vēlētāju kritikas — saprotams, ar to noteikumu, ka
apstākļi tiek pareizi attēloti un nekas netiek noklu-
sēts. Arī strādniecība apzinās augošās jaunatnes
izglītošanas nepieciešamību un nekad nenoliegs šīs
tiesības arī vācu tautības iedzīvotājiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais namsj
Negribēju vairs otrreiz pieteikties pie vārda, bet ta
kā te runāja kristīgās ticības aizstāvji, kas aizstāv
tagadējo koalīciju, tad arī man, gribot negribot, jā-
saka kādi vārdi. Es nebūt neesmu Kristus mācības
pretinieks; es augsti, cienu kalna sprediķi, un man
arī tagad ir bībele mājā. Es atrodu, ka tas ir netak-
tiski, ja taisni galējie kreisie, kommūnisti, tik asi
runā pret kristīgām mācībām. Tas ir nepareizi.
Man šķiet, ka galējie kreisie neprot izlietot Kristus
mācību. Vai jūs, kungi, nezināt, ko apustuļi rakstī-
juši? Vai jūs nezināt, ka apustuļi ir bijuši pirmie
kristīgie kommūnisti? Tagad jūs reizē ar tagadējo
baznīcu gribat satriekt visu Kristus mācību. Vai jus
nezināt, ar kādu niknumu apustulis Pēteris uzstā-
jās pret Ananiju un Zafiru, ka tie esot melojuši svē-
tam garam, ka tie esot solījuši nodot kristīgai drau-
dzei visu savu mantu, bet daļu no tās esot paturē-
juši?

Redziet, vienu no gudrākiem sociālistiem —
Vanderveldi Beļģijā kādreiz apciemoja Beļģijas
ķēniņš. Kad viņš ieradās šī sociālista namā, tad
viņš ar lielu izbrīnēšanos jautāja, kā tas varot būt,
ka pirmā vietā viņš redzot karājamies Kristus bildi.
Vandervelde atbildējis, ka Kristus esot bijis pirmais
sociālists. Tā tad, redziet, jums būtu vajadzējis
mācīties no Kristus mācības, no tās jūs būtu daudz
ko mantojuši un nevis uzstāties pret to.

Ir pareizi, ka tagadējā kristīgā ticība vairs ne-
atbilst Kristus mācībai, bet apustuļa Pāvila mācī-
bai, kas mācīja, ka vajaga padoties laicīgai varai,
ka kalpiem jāklausa kungiem u. t. t. Tā ir iestājies
kļūmīgais pārpratums. Apustulim Pāvilam vajadzē-
ja iegūt plašas masas, un tie bija vergi. Viņš zināja,
ka ar atklātu varu to nevarēs iegūt, viņam vajadzē-
ja iegūt morālisku varu, lai tad vēlāk Kristus mācī-
ba iespaidotu arī kungus. Tiešām, dažus gadusimte-
ņus tas ir stiprā mērā izdevies.

Romas valstī vergu būšana bija ļoti barga.
Kristīgās ticības laikā tā tika mīkstināta; bet tā tika
sabojāta tad, kad 'kristīgā ticība tika pārvērsta par
valsts baznīcu. Kas agrāk bija īsti Kristus mācek-
ļi un mocekļi, vēlāk pārvērtās par baznīcas firstiem,
bīskapiem, ercbīskapiem u. t. t., kas laicīgo mantu
vairs nenicināja, bet visas tās daļas, ko dievticīgie
cilvēki novēlēja baznīcai, izlietoja sev. Tā tas gā-
ja cauri visus vidus laikus.

Par Beldava kungu man jāsaka, ka viņš man
labi pazīstams; es Beldava kungu personīgi augstu
cienu, es zinu, ka viņš pieder pie tiem mācītājiem,
kas tic, ko viņi sludina, un es domāju,ka tas ir aug-
stākais, ko par kādu mācītāju var teikt. Bet man
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jāsaka tāpat, ka Ģrietiņai «Faustā«: «Es tut mir in
der Seele w_eh, dass ich dich in d e r Gesellschaft
seh!» Jūs zināt, ka maigais Kristus «Wucherus» ar
pātagām dzina no dievnama laukā. Arī Latvijā
mums ir korrupcija, bet kad paceļas jautājums par
šīs korrupcijas apkarošanu, mūsu kristīgie mācītā-
ji «diemžēl» nostājas tanī pusē, kas šo korrupciju
cenšas segt un kas baidās, ka Zemnieku banka tiks
revidēta. Es nesaku, ka tieši Zemnieku bankā bū-
tu bijušas kādas briesmas, bet es domāju, ja tik
daudz faktisku nebūšanu konstatēts citās bankās,
kas bija tuvas Zemnieku bankai, tad arī Zemnieku
banku vajadzēja revidēt. Tas nav noticis.

Kas attiecas tieši uz mācītājiem, tad te taisni ir
jautājums, kāpēc mācītāji pulcina ap sevi kristīgos
strādniekus. Man liekas, ka tas gan ir galīgs pār-
pratums. Ir arī citas zemes, kur garīdzniecība tie-
šām ir mēģinājusi pulcināt ap sevi strādnieku ma-
sas, kur viņai ir bijuši arī panākumi, bet tur viņa
ir rīkojusies mazliet citādi. Pirms kādiem 50 ga-
diem izcēlās kristīgo sociālistu kustība vācu pro-
testantu baznīcā, kuras priekšgalā stāvēja Štekers.
Štekeram daudz ko pārmeta, bet tas gan jāsaka, ka
Štekers, ejot kopā ar Bismarku, gan uzstājās pret
sociāldemokrātiem, bet, kungi, nevis lai nospiestu
strādniekus zemāk, bet gan lai viņu stāvokli pacel-
tu. Un Bismarks, taisni sekojot kristīgo sociālistu
uzskatiem, proti — Štekera un Ādolfa Vāgnera uz-
skatitem, realizēja Vācijā slimības apdrošināšanu,
vecuma apdrošināšanu, tāpat arī nelaimes gadījumu
apdrošināšanu. Vācija bija pirmā valsts no visām
Eiropas valstīm, kur tika realizēti šie sociālie liku-
mi. Toreiz, Bismarka laikā, noteica, ka slimo kasēs
strādnieku pārstāvjiem vēlēšanās jāpiedalās ar 2/3
balsu vairākumu. Bet mūsu mācītāji balsoja gluži
otrādi — nobalsoja par to, ka slimo kasēs piedalās
puse strādnieku un puse uzņēmēju, tā ka faktiski uz-
ņēmējiem iznāk vairākums. Te nu arī ir tā starpība
starp kultūras zemju un mūsu garīdzniecības uzstā-
šanos.

Tagad atļaujiet man pāris vārdos pakavēties
pie vācu klerikāliem, vācu centra, kā tas izturas, ar
ko tur centrs gāja un iet vēl tagad. kopā. Vai tas
gāja un iet vēl tagad kopā ar galējo labo spārnu?
Jāsaka, ka taisni tur centrs ir parasti gājis vienmēr
kopā ar strādniekiem, ir lēmis par 8 stundu darba
dienas ievešanu un veselu rindu citu sociālpolitisko
likumu ievešanu Vācijā. Tā tas ir bijis pagājušos
gados, ir arī pēc pasaules kara; arī tagad centrs iet
kopā ar kreisām partijām un nevis ar labām. Bet
pie mums jūs redzat pavisam ko citu. Pie mums
mēs varam novērot strādnieku likteņa ierobežoša-
nas un pasliktināšanas tendenci.

Es nemaz negribu runāt par to, kādas summas
un pabalstus saņem baznīcas, jo patiesībā šīm sum-
mām nav nekādas lielas nozīmes. Bet raksturīgi un
bēdīgi ir tas, ka tie, kuriem būtu jācenšas realizēt
Kristus mācību visā pilnībā, ir palikuši uz tāda paša
viedokļa, uz kāda baznīca stāvēja, pa daļai spaidu
kārtā, cariskā Krievijā. Tad bija saprotams, ka ga-
rīdznieks, kas nepiekrita garīgās priekšniecības re-
akcionārajam viedoklim, nevarēja palikt garīdz-
nieks. Tagad būtu citādāki. Un redziet, tagad šie
pagātnes lāsti!pārāk ir iespaidojuši mūsu mācītājus.

Bet varētu domāt, kas tad tam par sakaru ar
tagadējo valsts budžetu, ar finanču jautājumiem. Es
domāju, ka te ir gan liels sakars. Te nav tikai jau-
tājums par strādnieku likteņa uzlabošanu, bet ir ari
jautājums vispār par latviešu zemnieku likteņa uz-
labošanu.

Kad es te trešdien biju runājis un minējis, ka
vajaga palētināt zemniecībai ražošanas līdzekļus,
lai arī zemnieki varētu savu stāvokli uzlabot, tad
Arveds Berga kungs atkal ņirgājoties aizrādīja: nu
Balodis atkal runās par mēsliem. Es varu sacīt, ka
šinī ziņā esmu atradis labu sabiedrību. Arī Ulmaņa
kungs, kas priekš pāris gadiem teica, ka mākslīgo
mēslu cenas neesot iespējams palētināt — to viņš
teica kādā kommisijas sēdē Finanču ministrijā —,
tagad savā grāmatā aizrāda, ka tāda palētināšana
esot vēlama, un aizrāda, ka tai ziņā arī Zemkopības
ministrija kaut ko darīšot, lai gan, diemžēl, līdz šim
nekas nav darīts. Es domāju, ka partija, kura ar
maziem pārtraukumiem gandrīz 10 gadu vada valsts
stūri, gan varēja šinī ziņā daudzmaz vairāk ko darīt
un ne tik vien domāt, kā tas tagad notiek, par labī-
bas muitu paaugstināšanu un strādnieku algu nosi-
šanu. Viņai bija jādomā vairāk par ražošanas lī-
dzekļu palētināšanu neizņemot meliorāciju plašākos
apmēros.

Taisni attiecībā uz ražošanas līdzekļiem man
vēl jāaizrāda, kādi samēri ir Dānijā un Vācijā. Ko
dara Vācija ar savām izvedlēsēm, kuras pie mums
arī propagandē zemnieku savienība? Vācija ir pa-
nākusi to, ka gudrie dāņi par puscenu nopērk vācu
labību un to pārvērš augstvērtīgos lauksaimniecī-
bas ražojumos, t. i. sviestā, bekonā, olās. Redziet,
man ir ļoti sīki zināms, ka pašā Vācijā Berlines ap-
kārtnē gandrīz nav iespējams ražot putnu gaļu, olas,
bekonu ajz tā iemesla, ka tur valda tas pats paņē-
miens, kā pie mums, proti, ka labība vietējiem sī-
kiem dārzniekiem un sīkzemniekiem tiek sadārdzi-
nāta par kādiem 50% un ka Vācija tāpēc spiesta ie-
vest bekonu, olas u. 1.1. lielā mērā no ārzemēm. Vā-
cija ieved no ārzemēm par vairāk kā 1.500.000.000
marku taisni uzlabotos produktus. To izmanto lielā
mērā dāņi. Bet mums, kas neesam rūpniecības
valsts, vajadzētu vairāk ielāgot, ko dara tās agrār-
valstis, kurās apstākļi ir līdzīgi mūsējiem.

Ja runājam par rūpniecības uzbūvi un atbalstī-
šanu, bagātību rašanos, ko finanču ministra kungs
uzsvēra, ka vajagot, lai bagātības valstī nevien ra-
stos, bet arī koncentrētos, tad man vēlreiz jāuzsver,
ka par rūpniecību mēs esam rūpējušies divkārt:
pirmkārt — ievedot augstas rūpniecības aizsardzī-
bas muitas, un otrkārt — apgādājot rūpniecību ar lē-
tiem valsts kredītiem. Pagājušā gada septembra
mēneša beigās, piemēram, man nāca zināms, ka ce-
menta fabrikas dīrektors pateicies Ulmaņa kungam
par to, ka viņš izgādājis cementa muitas pacelšanu
līdz pusotram latam par mucu. Es uzskatu to drī-
zāk par postu mūsu zemniekiem, jo tas sadārdzina
nepieciešamo ugunsdrošo būvju materiālu. No ot-
ras puses šis direktora kungs pateicās arī kādas
bankas direktoram par to, ka tas palīdzējis viņam
izgādāt 1.600.000 latu. (K. Ulmanis no vietas: «Kā
sauc šo bankas direktoru?» — starpsaucieni pa la-
bi.) Es jau tam nepiekrītu. Es ar to nemaz neesmu
saistījies, es to neaizstāvu. Visiem tiem, kas aiz-
stāv zemniecību, izejot no sava viedokļa, vajadzēja
par to gādāt. Tad man nebūtu nekas pretim arī
pret šādas rūpniecības uzbūvi.

Slavenais Hofs savā laikā dabūja kādus 10 mil-
jonus valsts aizņēmuma un izlietoja šo summu ne-
vis, lai paplašinātu savu fabriku, kas pastāvēja jau
priekš 10 gadiem tādā pat apjomā, bet paņēma šos
10 miljonus pavisam citiem nolūkiem: sāka ar šo
naudu ārzemēs spekulēt, un, protams, to nespekulē-
ja. Tagad aizdevuma summa esot samazinājusies
uz 5 miljoniem, bet ja jums šo summu vajadzēs ie-
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kasēt, ja jums vajadzēs viņa īpašumus pārvērtēt,
tad gan jāšaubās, vai šos 5 miljonus būs iespējams
piedzīt. Par šiem 10 miljoniem latu bija iespējams
apgādāt tikdaudz tekstilrūpniecības mašīnu, tik-
daudz linu spolīšu un linu vērpjamo steļļu, ka visā
Latvijā ražotos linus varētu savērpt un saaust mū-
su pašu zemē. Bet mēs iedevām šos 10 miljonus
Hofam, lai savā rūpniecībā neko nepanāktu, bet lai
viņš ar lielu peļņu izvestu un pārdotu savus ražoju-
mus ārzemēs lētāk nekā mūsu zemē.

Tā ir norisinājusies līdz šim visa mūsu saimnie-
ciskā politika. Mēs esam visu ko darījuši, lai tai-
sni linu audumu patēriņu mūsu zemē iznīcinātu. Mēs
esam ieveduši muitas kokvilnas drānām no pusotra
līdz trīs latiem par kilogrammu, kas ir kādi 15%—
30% no šo preču ieveduma vērtības, kurpretim par
linu audumiem jāmaksā 8 lati muitas par kilogram-
mu, kas ir vairāk kā 100%. Kas no tā ir iznācis?
Ir iznācis tas, ka mākslīgi ir iznīcināts mūsu pašu
linu audumu patēriņš Latvijā un ir tieši veicināta
kokvilnas audumu ievešana. Ievesto drānu un dzi-
ju vērtība sasniedz jau 25 miljonus latu. Mēs varē-
tu pilnīgi iztikt bez šiem ievedumiem, ja tāpat kā
mūsu tēvi ģērbtos linu kreklos un lietotu linu audu-
mus drānām.

Izsakoties pret tagadējo saimniecisko polītiku,
jāaizrāda, ka notiek nevis dabas spēku, nevis zināt-
nes, nevis technikas izmantošana, bet visa gudrība
bagātību vairošanai ir — darba algu nosišanā. Kur
lai rodas bagātnieki, ja nabadzīgā tauta nespēj tik
daudz ražot? Slavenam Amerikas automobiļu fa-
brikantam Fordam — cilvēkam, kas ticis pie miljar-
diem Latvijas latos — ir daudz gudrāka teorija —
darba algu paaugstināšana, cik tik iespējams, un
līdz ar to produktu cenu palētināšana, jo tad būs ie-
spējams vairāk ražot, un tā celsies vispārējā lab-
klājība. Fords ir paaugstinājis savu strādnieku
darba algu līdz 6 dollariem dienā, t. i. 360 dollariem
mēnesī — 40.000 rubļiem mūsu naudā, kas līdzinās
gandrīz mūsu ministru algām. Laukstrādnieku al-
gas Latvijā ne tuvu nav sasniegušas Amerikas algu
apmērus — Ulmaņa kungs, Jums, kas esat bijuši
Amerikā un iepazinušies ar tās lauksaimniecību, va-
jadzēja rādīt, kā rīkoties. {K.Ulmanis no vietas:
«Varbūt man kādreiz izdosies Jums pastāstīt, kā
tur patiesībā izskatās!»)

Man ārkārtīgi jābrīnās par mūsu baznīckungu
uzstāšanos, kas runā pretim visu kultūras valstu
baznīcu pārstāvju rīcībai; un arī par zemniecības
pārstāvju uzstāšanos, kas ievēro mazāk zemniecī-
bas intereses, bet vairāk spekulantu intereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bļodniekam.

A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieku kungi! Paldies dievam,
mums ir dažas patiesības, par kurām pagaidām vēl
nešaubās, dažas galvenās tēzes, no kurām varētu
atvasināt budžeta debates. Galvenā no tām ir tā, ka
Latvija ir lauksaimniecības zeme, jo apmēram 70%
viņas iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecību.
No tā izriet, ka visa mūsu likumdošana, tāpat Saei-
mas, valdības un dažādu iestāžu darbība, jāvirza uz
lauksaimniecības pacelšanu, izveidošanu un nostip-
rināšanu. Tomēr mēs vērojam, ja ne gluži pretē-
jas, tad bieži savrupejošas tendences, kas neievēro
šoprasību balstīt lauksaimniekus: jaunsaimniekus
un sīkzemniekus.

Ja palūkojamies budžeta skaitļos, tad redzam,
ka daudz un dažādām, tā saucamām, neproduktī-

vātn un neracionālām vajadzībām aiziet _ prāvas
summas. Mēs zinām, ka tā pati daudz pārrunāta
vajadzība — ierēdņu, arī valsts autonomo uzņēmu-
mu un citu, vienkārši gadījuma strādnieku atalgo-
šana prasa 39.000.000 latu. Mums ir nepieciešama
un neapstrīdama vajadzība_ turēt bruņotu spēku
valsts aizsardzībai. Arī ta prasa prāvas summas.
Ja apskatām kara resora budžetu nākošam gadam,
tad redzam, ka ja nebūtu šī budžeta, mes varētu sa-
stādīt pavisam citādu valsts budžetu, pavisam citā-
du valsts ienākumu un izdevumu bilanci.No 178.000
latu lielā ienākuma budžeta mēs varētu atņemt
137.000 latu izdevumu, un tad mums atliktu vel ap
40 miljonu latu pāri. Ārkārtējā budžeta summas
paņem galvenā kārtā 4 resori: finanču, satiksmes,
zemkopības un kara, un tikai nelielu procentu dabu
pārējie resori. Finanču resors saņem ap 5% un pā-
rējie resori — pārējo.

Lauksaimniecības dažādām nozarēm kopsum-
mā paredzēti 12.500.000 latu, bet pat šos nelielos lī-
dzekļus cenšas apšaubīt sociāldemokrātu runātāji,
aizrādot, ka tie esot ļoti lieli. Sociāldemokrātu ru-
nātāji aizrādīja, ka šie krediti veicinot pauperismu.
Pabalstu sistēma arī pēc mūsu domām nav tas la-
bākais, ko vajadzētu veicinātun atbalstīt. Pabalstu
sistēma ir lielā mērā illūzionāra. Tā atņem zem-
kopjiem drosmi, atņem ticību uz nākotni, atņem ie-
rosmi izcīnīt pašiem ar saviem spēkiem labāku nā-
kotni, tā noved zemkopjus uz valsts pabalstu un aiz-
devumu slidenā ceļa.

Ja apskatām lauksaimniecībai, paredzētos
12.500.000 latu tuvāk, tad liekas neapšaubāmi, ka šī
nelielā summa, kas ir tikai ap 8% no valsts jzdevu-
mu budžeta, nav tāda, pie kuras būtu jāapstājas, ko
vajadzētu apkarot un pat sacīt, ka tā veicina paupe-
rismu. Ja mums jau pirms 1928. gada nebūtu bijuši
samērā neizdevīgi gadi, ja nebūtu bijis šeit plūdu
posta un neražas 1928. gadā, tad nebūtu arī ta pa-
pildu budžeta, kas aptver loti prāvas summas, gan-
drīz 1li no visa budžeta, kas galvenā kārta ir aizgā-
jis plūdu posta un neražas likstu novēršanai, nevis
tieši ražošanai, vai lauksaimniecības spēju pacelša-
nai. Tas ir bijiskredits, kas ir palīdzējis zemnie-
kiem savilkt galus ar galiem, kas ir palīdzējis viņiem
pārciest grūto saimniecisko stāvokli; bet ražošanas
pacelšanai, produktīvu spēku vairošanai šis kredits
taču nav līdzējis. Tādā kārtā, man liekas, ir nepa-
reizi, ja opozīcijas runātāji par šo lielo summu grib
teikt, it kā tā būtu aizgājusi lauksaimniecības ražo-
šanas spēju pacelšanai.

Vispār izredzes pacelt lauksaimniecību plašāka
vārda nozīmē ar valsts pabalstiem vai aizdevumiem
no valsts budžeta summām ir ļoti grūts, gandrīz ne-
iespējams darbs, ja mūsu attiecības, par dziļu nožē-
lošanu, ir dibinātas uz kaila spēku samēra Saeimā.

Man liktos, ka šī mūsu galvenā ražojošā noza-
re, šis Latvijas pamats, par kādu mēs dēvējam mū-
su lauksaimniecību, prasa pielikt visus radošos spē-
kus un gribu, lai šos pamatus stiprinātu, nevis dru-
pinātu. Tanī vietā mēs vērojam taisni pretējo. Mēs
redzam vislielāko neiecietību kā starp tiem, kuri ir
aicināti aizstāvēt zemniekus-ražotājus, tā arī starp
tiem, kuri sakās aizstāvam proletariātu, un arī starp
dažām vidusšķiru grupām, kuru intereses, kā re-
dzam, izpaužas ļoti šauru valsts iedzīvotāju, dažādu
darbinieku aizstāvēšanā. Šīs pretējās, zemnieku
darbu noliedzošās un neracionālu darbību veicino-
šās tendences, kādas ir šeit Saeimā, kavē tādu li-
kumu izdošanu un pildīšanu, kas nepieciešami lauk-
saimniecībai, Man liekas, ka visiem spēkiem būtu
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jācenšaspanākt tādu stāvokli, lai visu to, kas pieder
zemniekiem, kas pieder mūsu lauksaimniekiem, uz-
skatītu par tādu dzelzs inventāru, kas ir neapšau-
bāms, par tādu, kam jāveltī visa uzmanība, jāatvēl
jo lieli krediti, kas viss ietu vienā virzienā — zem-
nieku stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai.

Mēs redzam, ka tanī pašā laikā lieli līdzekļi ir
aizgājuši no Latvijas bankas un citām bankām ne
tik daudz tiem mērķiem, kas sekmē mūsu Latvijas
pamatelementa, proti — zemniecības, sīkās un jau-
nās zemniecības, attīstību, viņas ražošanas spēju
pacelšanu un nostiprināšanu, bet gan daudz un da-
žādiem apšaubāmiem uzņēmumiem. Arī tagadējā
valsts budžetā paredzēti lielāki kapitāli tirdzniecī-
bai, rūpniecībai, banku un autonomiem uzņēmu-
miem, bet mazāk ievērotas zemnieku vajadzības,
viņu nepieciešamās prasības. Kad budžeta kommi-
sijā — tas man pašam bija jāpiedzīvo — izteicu pa-
visam nelielas prasības dažādām lauksaimniecības
nozarēm, dažādu lielāku lauksaimniecības nozaru
pacelšanai un pētīšanai, tomēr pacēlās iebildumi un
pēc lielākas izrunāšanās visi priekšlikumi tika no-
raidīti. Par dziļu nožēlošanu jāsaka, ka arī pašu
koalicijas grupu starpā rodas šādi iebildumi un pre-
tim runāšana, ka līdzekļi, ko prasa zemnieku pār-
stāvji, nav dodami.

Bastjāņa kungs vairākkārt nosauca mūs par re-
akcionāriem sociālā likumdošanas laukā, jo mēs ka-
rojot pret slimo kasēm. Šinī nozīmē mēs šādu atzi-
numu pat labprāt pieņemam. Mūsu sociālā likum-
došana ir prasījusi pārāk lielus līdzekļus budžetā,
un tai nav nekāda samēra ne ar mūsu valsts legā-
liem ieņēmumu veidiem, ne ar mūsu maksāšanas
spējām. Ja mēs turpmāk, kad šis likums par slimo
kasēm nāks Saeimā, to atbalstīsim līdz galam, tā-
pat kā vienu otru citu sociālās likumdošanas likumu
vai aktu, tad mēs to aizstāvēsim nevis tādēļ, lai ne-
nāktu pretim strādniecībai vai cilvēkiem, kas no-
darbināti dažādos uzņēmumos un kam vajadzīga pa-
līdzība, zināma nodrošināšana vecuma un slimības
gadījumos, bet, ja nevar summas samazināt un jaar
to ir jārēķinās, tad lai mazākais slimo kasu pārvaldi
tā pārveidotu, lai tiem, kas naudu dod, būtu arī zi-
nāma līdzi runāšana par līdzekļu izlietošanu. Tas
vajadzīgs arī tamdēļ, lai nerastos nekādas šaubas,
ka tie kapitāli, kas tur saplūst no valsts un pašiem
apdrošinātiem, tiek pareizi izlietoti.

Man liekas, te nav saskatāmi kādi reakcionāru
soļi, bet gan taisni otrādi — tiem, kas aizstāv šo,
viņu pašu vārdiem runājot, revolūcijas ieguvumu, t.
i. slimo kases, tiem pašiem vajadzētu nostāties uz
tā viedokļa, ka revīzija, kontrole un iespēja ieskatī-
ties ir nepieciešama arī tiem, kas dod naudu šīm
kasēm. Tas ir nepieciešams taisni pašu kasu un vi-
ņu aizstāvētāju labā, jo citādi tie pārmetumi, kas iz-
paužas līdz šim, būs ari turpmāk.

Šie pārmetumi jau tagad, piemēram, izpaužas
pret nelaimes apdrošināšanas sabiedrību, un uz lau-
kiem to jau sauc par nelaimes biedrību. Tautā par
to ir dibinātas šaubas. Pieskaroties tuvāk šim jau-
tājumam, mums ir jau nācies ieņemt ļoti noteiktu un
noraidošu viedokli pirmā kārtā jau to daudzo aģen-
tu dēļ, kas bija vai katrā pagastā un bija diezgan la-
bi atalgoti. Ka viņi nebija vajadzīgi, to pierāda jau
tas, ka tagad viņi ir likvidēti, un tomēr darbs norit
kārtīgi. Tas pats sakāms par darba pārvaldes apa-
rātu.

Visu to pašu var attiecināt arī uz jūsu aizstā-
vētam slimo kasēm. Arī tur pārvaldes aparāts ir

diezgan dārgs un pārvalde būtu jānodod uz demo-
krātiskiem un vienlīdzības pamatiem dibinātām or-
ganizācijām; tad atkristu arī visi iebildumi.

Jākonstatē, valsts budžetu tuvāk aplūkojot, ka
galvenos ienākumus dod nodokļi, kā tiešie, tā ne-
tiešie. Tie dod 82,17% no visa valsts budžeta. Ta- .
gad rodas jautājums, vai šī lielā tiešo un netiešo no-
dokļu nasta, ko nes Latvijas iedzīvotāji, ir viņiem
pa spēkam, vai tā nav pārāk liela un nenospiež ra-
žotājus un ikvienu darba darītāju; vai mūsu nodokļu
smagums ieatņem mūsu tautai iespēju kaut ko ie-
krāt vecuma, slimības un grūtām nespēka dienām.
Šinī ziņā, jaari negrib sacīt, ka tiešonodokļu skrū-
ve ir pārāk stipri piegriezta, iekrāšanas stimuls to-
mēr ir apturēts. Latvijā nav lielāku bagātnieku un
nav arī iekrāti kādi lielāki kapitāli, bet pie mūsu no-
dokļu sistēmas tas nemaz nav arī iespējams.

Runājot par nodokļiem vispār, ja nemaldos,
Bastjāņa kungs, sacīja, ka strādnieki esot tie, kas
nesot galvenās nodokļu nastas. Izklausās tā, ka ci-
tas iedzīvotāju daļas, piemēram zemnieki tiek visā-
di atbalstīti, viņiem dod daudz un dažādus pabal-
stus un aizdevumus, viņiem atlaiž arī nodokļus —
piemēram tiek minēts progresīvais lauku ienākumu
nodoklis —, bet strādnieki ir tie, kas nes lielāko no-
dokļu nastu.

Ja palūkojamies skaitļos, tad redzam, ka rūp-
niecība, tirdzniecība un lauki kopā nes ap 50% un
vairāk no visas netiešo nodokļu nastas. Un ja tas
tā, ja visu mūsu nodokļu ienākumu kopsumma ir
82% par tiešiem un netiešiem nodokļiem kopā, tad
man liktos, būtu pareizāki sacīts — ja grib vispār
objektīvi un godprātīgi runāt —, ka visas mūsu ie-
dzīvotāju šķiras ir diezgan lielā mērā apliktas ar no-
dokļiem, sevišķi ar netiešiem nodokļiem. Vai lau-
ku iedzīvotāji var iztikt bez tām precēm un vielām,
kas apliktas ar akcīzi? Viņiem tāpat vajadzīgs
savs sērkociņš, tāpat vajadzīga.sava tabaka, tāpat
viņi lieto to šņabīti, uz kura, šī skurbuļa pamata mū-
su budžets ir lielā mērā uzbūvēts. Laucinieks šīs
lietas lieto tāpat, kā kurš katrs strādnieks. Tādos
apstākļos, Bastjāņa kungs, vērojot vēl to, ka mūsu
lauksaimniecībā nodarbināto un tieši to jauno, sīko
zemnieku, jaunsaimnieku un veco zemes īpašnieku,
taču būs ne mazāk kā 70% no visiem-valsts iedzīvo-
tājiem, pie tāda skaitļu samēra sacīt, ka strādnieki
ir vienīgie, kas nes visus galvenos nodokļus, ir pa-
visam nepareizi.

Jatālāk piegriežamies tam, ko valsts budžets
dod mūsu jaunai, sīkai saimniecībai, tad jāsaka, ka
tas ir samērā diezgan skops; un vispār .zemnieku
vajadzībām šis budžets ir stipri nelabvēlīgs. Ja nu
man šeit jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas
vārdā jākonstatē, ka jau tagadējās, varētu sacīt,
zemnieku valdības laikā līdzekļi tiek doti tik apro-
bežoti, tad ko lai mēs vēl varētu sagaidīt un prasīt
no varbūtējās un bijušās kreisās vai kreisā novir-
ziena valdības! Pie labākās gribas, cik liela vēlē-
šanās arī nebūtu kreisā novirziena valdībai, ja tā,
iedama sociāldemokrātu vadībā, gribētu respektēt
savu vēlētāju intereses un ievērot, kas rakstīts tās
programmā, tad tālu vēl ne tik daudz kreisā valdība
varētu atbalstīt jaunsaimnieku un sīkgruntnieku in-
tereses, nekā to dara tagadējā valdība. Saprotams,
ļaunprātības un noziegumus, kas iet līdz katrai val-
dībai, kas sastāda galveno uzbrukumu avotu tagadē-
jai valdībai, mēs noraidām un apkarojam. Varbūt
kas mainīsies ar jaunas sociāldemokrātu agrārās
programmas izstrādāšanu, ko jūs gribat savā kon-
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gresa pieņemt. Varbūt, ka maskojoties un it kā no-
stājoties uz zemnieku viedokļa, jūs atradīsit kādu
piekrišanu zemniekos, bet ar jūsu tagadējo pro-
grammu jus neko nevariet darīt. Tāpēc sīksaimnie-
ki līdz šim nevar iet ar jums un ari neies un nekad
nevarēs jus uzskatīt par saviem aizstāvjiem.

Jūs sakāt, ka jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcija esot drīzāk lielsaimnieku interešu aizstā-
vētāja._ Es teikšu, ka tanī brīdī, kad mēs kopā ar
jums būsim vienā valdībā, tad atkal varēs teikt, ka
mēs ejam kopā ar sociāldemokrātiem un esam viņu
«piedēklis». Bastjāņa kungs, ja Jūs gribat būt ob-
jektīvs, vai Jūs varat vienai vidus šķiras grupai,
kāda esam mēs, atrast tādu politisku stāvokli, ka
viņa varētu patstāvīgi aizstāvēt un realizēt savas
intereses, neejot kopā ne ar vienu, ne citu spārnu.
Bastjāņa kungs, ir bijuši jautājumi, kurus mēs esam
realizējuši kopā ar jums, sociāldemokrātiem, piemē-
ram landesvēristu jautājumu. ( V. Bastjāņa starpsau-
ciens.) Jums labpatika teikt, ka mūs esot piespie-
duši to darīt. To jūs varat teikt, bet tas nav taisnī-
ba. Ja jūs negribat nodarboties ar dēmagoģiju, tad
jums jāatzīst, ka mēs bijām šī jautājuma ierosinā-
tāji. (Troksnis pa labi.) Šterna kungs, redziet, labi
ka arī Jūs to atbalstījāt. Bet man liekas, tas mazāk
piederas pie budžeta debatēm. (Starpsaucieni un
troksnis.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu nomierināties!

A. Bļodnieks (turpina): Ir nepieciešami aizrā-
dīt uz to interesanto parādību, ka mēs vispārīgā
starptautiskā lauksaimniecības krizes stāvoklī va-
ram konstatēt vienu, samērā iepriecinošu parādību,
kas, varbūt, ir tieši lauksaimniecības glābiņš, proti
— pāriešanu uz sīksaimniecību tipu. Mēs vērojam,
ka blakus jaunam sīksaimniecību elementam, kas
dibināts uz agrārās reformas pamata, saņemot fonda
zemi, ari citādā kārtā ir radies plašs jaun- un sīk-
saimniecību skaits, Šis tips rodas, parcellējoties un
sadaloties lielsaimniecībām. Pēdējos pāris gados
vien iedalīti ap 13.000 sīksaimniecību. Vai no' la-
bās gribas, vai arī parādu dēļ, vai mantošanas ceļā,
bet sadalīšanās turpinās. Minētais apstāklis rāda,
kāda veida saimniecības tipi ir dzīves spējīgi, jo
pats zemnieks vislabāk izprot savus apstākļus, vis-
labāk zin, kā viņš var eksistēt, kā var intensīvāki
strādāt un kāda tipa saimniecība viņam piemērotā-
ka.

Man liekas, ka šinī lietā slēpjas laba izeja no
vispārīgā lauksaimniecības krizes stāvokļa. Sīk-
saimniecības, kuras nenodarbina svešas darba ro-
kas, kas patiešām tagad ir dārgas un lauksaimniecī-

, bā nerentējas, ir priekšrocības stāvoklī. Sīksaim-
niecības īpašnieks ar savu ģimenipats apstrādā ze-
mi un tikai karstākā darba laikā pieņem kādu strād-
nieku, tamdēļ sīksaimniecības ir dzīves spējīgākas.
Te ir racionālāks saimniekošanas tips, kas mazina
saimniecisko krizi un dod mums iespēju labāk pār-
ciest saimnieciskās grūtības, kādas ir ārzemēs un
kādas tās varētu būt arī pie mums citos apstākļos.

Runājot par lauksaimniecības krizi, kas izpau-
dās arī budžeta kommisijā, apspriežot Zemkopības
ministrijas budžetu — meklējot veidus un līdzekļus,
kā lauksaimniecībai izkļūt no tagadējā grūtā stāvo-
kļa, ieteica vai nu lopkopību, vai ' graudkopību.
Man liekas, ka daudz taisnības ir tiem agronomijas
darbiniekiem un speciālistiem, kuri pēc ilgas prak-
ses ir atzinuši, ka vislabākā recepte lauksaimniecī-

bas pacelšanai ir nevis vienas vai otras nozares se-
višķa izcelšana pai protežēšana, bet gan visu sīkās
lauksaimniecības nozaru attīstīšana. Dodot līdzek-
ļus arī visām sīkām lauksaimniecības nozarēm —
biškopībai, truškopībai u. c, lietojot šo v i s p ā r ē-
j o recepti un balstot visas šīs sīkās grupas, mēs pa-
līdzēsim lauksaimniecībai vieglāk pārdzīvot savu
krizi un rast ieņēmumus, ar kuriem zemnieks va-
rētu nomaksāt savus nodokļus un nodevas un segt
visus savus maksājumus.

Balstot lauksaimniecību, galvenais nav tas, ka
mēs ar labāko apziņu esam to darbu darījuši un de-
vuši aizdevumus un pabalstus lauksaimniecības pa-
celšanai, tās intensificēšanai u. t. t., bet ir vēl viens
cits svarīgāks apstāklis, proti — lauksaimniecības
produktu realizēšanas iespēja. Šis ir viens no gal-
veniem faktoriem, un šinī ziņā mums vēl daudz būs
jādomā. Daudz labas gribas un apziņas jāpieliek,
lai šinī lauksaimniecības produktu realizēšanas un
kreditu ziņā varētu nākt pretim mūsu lauksaimnie-
kiem. Mēs vērojam to nenormālo parādību, kāda
pastāv šobrīd, ka rudzu graudi jāpārdod tālu zem
pašizmaksas. Tādos apstākļos nav iespējams sa-
cīt, ka zemnieks varētu savilkt galus ar galiem ko-
pā, ka viņš varētu izkļūt no parādiem. Turpretim
viss tas, ko zemnieki pērk no rūpniekiem — viņu
ražojumi un produkti pilsētās, ir nesamērīgi dārgāki
nekā viss tas, ko zemnieki paši pārdod par lētu ce-
nu. Šī acumirklīgā starpība draud pastāvēt arī turp-
māk, tāpat kā sviesta, linu un arī citu lauksaimniecī-
bas galveno ražojumu slīdošā tendence.

Tāpat savukārt nav jāaizmirst arī tas, ka no
agrākiem gadiem zemniekiem ir uzkrājušies parādi,
tāpēc ka savā laikā bija ļoti augsti procenti un aiz-
devumi bijā īstermiņa; šie augstie procenti par 10
un vairāk gadiem tagad ir uzkrājušies, kamēr zem-
nieks ir kreditējies. Līdz šim zemnieki nav varēju-
ši savus parādus mazināt; sakarā ar to viņiem ir
uzkrājušies divkārši parādi.

Minot šos apstākļus tikai īsumā, mums jāatzīst,
ka viens no galveniem uzdevumiem lauksaimniecī-
bas pacelšanai ir — tieši lauksaimniecības ražoju-
mu realizēšanas iespējamību noregulēšana un kre-
diti. Šinī ziņā mums būs ja nu ne gluži jāatgriežas
pie vecām magaziņu klētīm, tad pie labības eleva-
toriem un kaltēm, ko varētu ierīkot visos prāvākos
miestos un centros, protams, izmantojot arī tās
noliktavas, kas tur jau ir, tāpat arī ierīkojot tās
prāvākos ūdens centros resp. ostās. Šie uzdevumi
nu valstij būtu jāveic ar lielu skubu, lai varētu rea-
lizēt varranta operācijas, ņemot 80% vai vairāk un
atstājot kredita īpašniekam pašam izvēlēties vai nu
atmaksāt savu aizņēmumu, vai, ņemot vēl pāris des-
mit procentus klāt — bez šaubām, atkarībā no tā,
kādas tirgus cenas būs pavasarī — atstāt labību
elevatorā. Varranta operācijas lieta būtu jāizkopj
visos sīkumos, protams, vispirma kārtā apmieri-
not mūsu pašu vajadzības racionālā un pilnīgā mē-
rā, lai labība nebūtu jāieved no ārzemēm. Labības
uzglabāšanas, uzkrāšanas, vispār labības tirdznie-
cības lieta vislabāk nodrošināma ar šīm varranta
operācijām, lai zemnieki, mazākais, būtu paglābti
no tā, kas tagad notiek, kad rudeņos, kad visiem
zemniekiem ir labi paaudzis, piedāvājumu ir daudz,
cenas ir zemas un nav, kas pērk, bet no otras pu-
ses pavasarī zemniekam, kas visu savu labību pār-
devis, labība sēklai jāpērk atpakaļ par dārgu cenu.
Tas mums jānovērš. Mums jādod lauksaimniecībai
apgrozības līdzekļi, kā valsts tos jau ir devusi
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daudz un dažādām citām nozarēm. Šos līdzekļus
mēs varētu rast, varbūt, jau sakot ar nakoso gadu
no Valsts zemes bankas. Valsts zemes banka sa-
plūst visas to pašu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
iemaksas par izpērkamo zemi', un arī tie augļi, ko
viņi nomaksā. Ja šo pašu naudu mes varētu dot
no Zemes bankas atpakaļ labākā un racionālāka
veidā kā apgrozības līdzekli zemniekiem. viņu sīko
parādu nomaksai un viņu saimniecību labākai izvei-
došanai, tad, man liekas, patiešam ļoti daudz kas
būtu līdzēts.

Saprotama lieta, ka blakus visam tam, ko jau
esam darījuši Latvijas banka, pārvēršot vecos pa-
rādus ilgtermiņa parādos ar mazāku procentu lik-
mi, blakus šī vecā Ādama slīcināšanai, ir nokārto-
jams arī ražas realizācijas jautājums, kas ir musu
spēkos un ko pēc manas dziļas pārliecības mes va-
ram izdarīt, ja vien ir laba griba un velēšanas. Tad
mēs tiksim uz zaļa zara lauksaimniecības izveido-
šanas un nostiprināšanas ziņa.

Viens no svarīgiem momentiem, ko dažkārt uz-
ņem ar zināmu komismu, ja_ par to runa profesors
Baloža kungs, ir mākslīgo meslu jautājums. Man lie-
kas, ka šinī svarīgā jautājuma valstij jāatrod zi-
nāms atrisinājums. Cik tas varbūt pirmā brīdī ari
neizliktos dīvaini, šo mākslīgo meslu cenu regulē-
šanas, kā arī iepirkšanas un izdalīšanas ziņa bus
jānostājas citādāk nekā tas līdz šim darīts. Mes
esaim 'devuši kreditus daudzām lauksaimniecības_
organizācijām, kas jau tā plaši atbalstītas citāda
ziņā, investējot daudz līdzekļu no Latvijas bankas.
Mēs redzam, ka par vidutajību šīs organizācijas
pieliek klāt zināmu procentu, un rezultāta mākslī-
gie mēsli zemniekam maksa dārgi. Viņš lien arvien
vairāk parādos, bet no mesliem vaļa netiek.

Vēl jāredz arī tas, kas šīs_ organizācijas ban-
krotē. Mēs redzam šodien parādību, ka viena no
prāvākām organizācijām ir nonākusi ļoti lielas mak-
sāšanas grūtībās, un ne tikai

^
viņa vien, bet,_ laikam,

arī citas vairs nevarēs dabūt mākslīgos meslus uz
kredita. Ja arī visam tam piekristu, tad tomēr daž-
reiz izrādās, ka tos mēslus, kas ir noliktavās, daž-
reiz nevar izlietot. Ja vajadzēs dabūt garantijas vai
citādu reālu segumu, tad tas nebūs iespējams. Ir,
piemēram, tāds gadījums Jelgava, ka_ zemnieks
aizbrauc pēc mēsliem un nevar tos dabūt. Nav to
ne vienā, ne otrā, ne trešā noliktavā.

Šis ir loti svarīgs jautājumsun te nu_ jāsaka:
diezin, vai nebūtu labāk, ja mākslīgo meslu_ lietu
valsts ņemtu savā ziņā. Izdalītāji _ varētu but tas
daudz un dažādās lauksaimnieciskas organizācijas,
koppienotavas, varbūt, arī mašīnu koplietošanas
punkti u. t. t. Visu šo biedrību uzdevums ir veici-
nāt lauksaimniecību visiem speķiem, pacelt lauk-
saimniecības kultūru. Un, man liekas, taisni šīs
biedrības uz vietām zin katra lauksaimnieka indivi-
duālās vajadzības vislabāk.Tās varēs noteikt nepie-
ciešamo mēslu apmērus, ta ka te varbūt nebūs tik
daudz pārsteigumu.

Interesanti konstatēt, ka lauksaimniecībai do-
tie aizdevumi ir vismazāk cietuši,, tie ir visvairāk
attaisnojušies. Kur mēs esam /gribējuši] pabalstīt
tirdzniecības uzņēmumus, esam mēģinājuši uzau-
dzināt tos kā siltumnīcas stādus mūsu nacionālas
atmodas romantikas laikmetā,_ kur esam mēģinājuši
nacionālos uzņēmumus veicināt un stiprināt ar prā-
viem budžetā uzkrātiemlīdzekļiem, ar musu taut-

saimniecība?, varbūt neredzami atrautiem līdzek-
ļiem, tur esam piedzīvojuši loti lielu vilšanos. 1am-
dēl, varbūt, nebūtu par ļaunu piegriezt lielāku uz-
manību lauksaimniecībai organizācijām un davat
tām lielāku uzticību, bet mākslīgos _ meslus, ko
valsts iepērk, izdalīt caur šīm dažādam organizā-
cijām. Saprotams, būtu labi, ja juvaka nākotne
Zemkopības ministrija kopa ar musu ievērojamā-
kām atzītām lauksaimniecības organizācijām šo
jautājumu izlemtu un šo sāpīgo jautājumu nokār-
totu.

Kas attiecas uz speciālu pretimnākšanu jaun-
saimniekiem un sīkgruntniekiem, kādu visu laiku
prasīja jaunsaimnieku un sīkgruntnj.eku partija,
sevišķi 1928. gada neražas deļ, tad ta ir veca pra-
sība, kas plaši pārrunāta un izskanējusi konferen-
cēs un kongresos, bet kas nav ievērota. Man te,
konkrēti minot, jāaizrāda, ka ir jautājums par iz-
pirkšanas maksu un par procentu nomaksu par
1928. un 1929. gadu. Te musu prasība bija šo no-
maksu pielikt pie tā 41 gada klāt, un tad kopīgais
pagarinājums būtu 43 gadi. Tapat _ nepieciešama
procentu deldēšanas termiņa pagarināšana. Liekas,
būs dibināta arī vēl vļena cita prasība. _ Pēdējos
trīs gadus ir bijusi vispārīga un neapšaubamalauk-
saimniecības krize, kas vienlīdzīgi ir ķērusi ka jau-
nos, tā vecos saimniekus, bet jo sevišķi jaunos,
sīkos zemturus, jo tie bija saimnieciski nestiprāki,
tāpēc ka viņiem visa dzīve bija jasak uz kailas ze-
mes, purvājos un celmājos. Viņiem tapec jo se-
višķi būtu tiesība prasīt, vai Zemes banka neatra-
stu nar iespējamu kādus trīs gadus neprasīt atmak-
sas procentus, bet tos pieskaitīt klāt pie 41 gada.
Liekas, ka šo jautājumu arī vajadzētu pārrunāt, un
tas te būtu īstā vietā. Labi butu, ja Zemes bankas
galvenie darbinieki dzirdētu šos norādījumus, kas te
izteikti. (Sauciens no centra: «Kas bus pec trīs ga-
diem?») Cerēsim, ka pec trīs gadiem lauksaimnie-
cības apstākli būs labāki, jaunsaimnieki un sik-
gruntnieki saimnieciski nostiprinājušies. Kad viņi
būs stiprāki un saimnieciski labāk nostādīti, tad no
viņiem varēs ņemt to, kas pienākas valstijun vi-
siem citiem. Tagad nepieciešama pretimnākšana,
lai dotu viņiem iespēju nostiprināties. Par to bus
jārunā tuvāk, ievācot sīkākus datus un aprēķinot
iespējamības, apspriežot Finanču ministrijas bu-
džetu.

Mēs varam saprasties ar Šterna kungu dārz-
kopības jautājumā, kas atstāts novārtā. Par to
būs jārunā pie attiecīgā resora budžeta. Ka visiem
zināms, dārzi ir lielā mēra cietuši; sevišķi 1928.
gadā apsaluši koki._ Dārzi nav vajadzīgi tikai dai-
ļumam, bet arī ienākumiem un veselības uzturēša-
nai. Man liekas, tie 50.000 latu — šie nelielie līdze-
kli, kas paredzēti, ir vajadzīgi augļu koku audzēša-
nai, lai dotu iespēju katram, kas grib augļu kokus
pirkt, tos nopirkt ar 50% atvieglojumu no valsts
puses.

Kas attiecas uz Bastjāņa kunga pārmetumiem,
ka mūsu frakcija pienācīgi neaizstāvot zemes_ pirk-
šanu bezzemniekiem, jo es budžeta kommisijā esot
nobalsojis pret paredzētās summas palielināšanu, tad
man jāsaka, ka Zemes banka ir uzpirkusi pagājuša
gadā zemi par 1.400.000 latu. Šogad paredzēti
750.000 latu. Pagājušā gada bija paredzēts 1.000.000
latu, bet faktiški_ zemi nopirka par L400.000 latu.
Tā tad, paredzētā summa, varbūt, butu jādubulto.
No kurienes ņemti tie 400.000 latu? No ķīlu zīmju
deldēšanas fonda, kas ir 2.000.000 latu liels. Ja arī
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šogad butu iespēja uzpirkt zemi bezzemnieku va-
jadzībām, tad no šī paša fonda varētu paņemt vēl
400.000 latu bez kāda riska.

Ja tur ir 2.000.000 latu, tad arī būvniecībai vēl
var pielikt kādus 1.500.000 latu. Bastjāņa kungam
ir taisnība, ka jāparedz summas ari būvniecībai, jo
sevišķi_ Latgalē patlaban stipri iziet viensētās, kā-
pēc būvniecībai nepieciešami krediti. Tāpat ne-
pieciešami arī Hipotēku bankai izsniegt kreditus
apbūviešiem. Bet tikpat skaidrs ir arī tas, ka
mums ir daudz un dažādi būvniecības veidi, un ka
visiem kreditus nevar paredzēt. Apbūviešiem, var-
būt, vajadzētu 3 un 4-kārtīgāki lielākus kreditus ne-
ka tagad, un diezin, vai arī tad šī lielā vajadzība bū-
tu apmierināta; bet, kā jau teicu, visas prasības mēs
nevaram izpildīt, tāpēc mums no daudz kā jāatsakās
un jāapmierina visnepieciešamākās vajadzības.

Bastjāņa kungs te ieminējās, ka mēs dzenot
nodokļus uz leju, sevišķi tiešos nodokļus. Man jā-
atbild, ka šo labo darbu lielā mērā esat veicinājuši
arī Jūs pats, Bastjāņa kungs, jo Jūs noteicāt eksi-
stences minimumu ienākumu nodokļa maksāšanai
uz 2000 latu, tā ka liels skaits maksātāju atkrita.
Bet tas ir labs darbs, un es Jums to nesaku kā pār-
metumu, bet drīzāk konstatēju ar pateicību.

Kas attiecas uz baznīcas lietām, ) tad ļoti inte-
resanti, ka, iztirzājot budžetu, daudz runāja arī
par baznīcas lietām. Man liekas, ka nacionālai
strādnieku kustībai, kurai nav sevišķi lielas nozī-
mes, sociāldemokrāti piegriež pārāk lielu uzma-
nību. Kā lai citādi izskaidro sociāldemokrātu lielos
uzbrukumus mācītājiem, kas tagad nostājušies na-
cionālās strādniecības priekšgalā. Man liekas, ka
nacionālo strādnieku kustība ir vēlama kustība un
to nevajadzētu apkarot tiem, kas atzīst vārda un
citas brīvības. Vajadzētu ļaut, lai organizējas arī
tie, kas ir vienkārša darba darītāji, vienkārši
strādnieki, bet kas neiet zem internacionālā karoga,
kas pirmā vietā stāda valsti un ticību un tad tikai
visas citas lietas. Šaikustībai, kurai es tikai tagad
sāku piegriezt lielāku vērību, ir liels pamats mūsu

zemē; citādi jūs nebūtu tik nervozi šo parādību ap-
karojuši. Ja tas tā izskaidrojams, tad man liekas,
ka tā ir viena pozitīva parādība, ko mums citiem,
kas skatāmies objektīvi uz šīm lietām, vajadzētu ti'
kai veicināt un sekmēt.

Kallistratova kungs savās aizlūgšanās mazliet
pieminēja, ka mēs, sīkās zemniecības pārstāvji, ne-
pietiekoši raugoties uz to, ka uz laukiem notiekot
ūtrupes un pēdējais sīkzemnieku labums tiekot laists
no āmura. Man liekas, ka šīparādība, paldies die-
vam, nenotiek visas Latvijas masštābā; tā ir gal-
venā kārtā Latgales parādība, sevišķi vecticībnieku
iedzīvotāju priekšrocība, ko galvenā kārtā ir kulti-
vējis pats Kallistratova kungs. Man jau Vienreiz nū
šīs katedras bija izdevība pasacīt, ka mums ir no-
teiktas ziņas, ka Kallistratova kungs ir tieši aicinā-
jis zemniekus nemaksāt nodokļus; un ir vesela rin-
da tādu pagastu, kas 9 gadus no vietas nav maksā-
juši nodokļus un kur arī ar ūtrupnieku palīdzību ne-
kā nevar /izdizīt, jo ar varu un citiem līdzekļiem, šī
paša Kallistratova kunga atbalstīti, šie ļaudis no-
dokļus nemaksā. Man liekas, ka lielā mērā šis ūt-
rupnieku āmurs klaudz tāpēc, ka taisni nevalstiskā
kārtā, lai neteiktu ļaunāk, pats Kaļļistratovs ir ai-
cinājis nemaksāt nodokļus, pat tad, ja tie būtu vis-
minimālākie.

Beidzot savas atzīmes, es gribētu piezīmēt, ka
mūsu frakcijas cenšanās ir bijusi i budžeta kommi-
sijā, i visu laiku šeit, visas tās visnepieciešamākās
vajadzības, kādas ir jaunai un sīkai zemniecībai,
ievērot ari budžetā. Tas mums lielā mērā ir izde-
vies, un tāpēc mēs balsosim par šo budžetu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Pie vārda
vispārējās debatēs pieteikušies vēl vairāk runātāju.
Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Dienas kārtībā valsts budžets.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.10 dienā.)
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Dienas kārtībā: valsts budžets 1930./31. saim-
niecības gadam. Referents J. Annuss. — Iebildu-
mu pret dienas kārtību nav. Dienas kārtība pie-
ņemta.

Turpināsies vispārīgās debates par valsts bu-
džetu. Vārds deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Vispārīgās debatēs ir runāts par dažādām lietām.
Ir runāts par baznīcām un par mēsliem (K. Ulmanis
no vietas: «Skat, cik asprātīgi!»), runāts arī par
daudz citām lietām, bet pie visa tā, man šķiet, ne-
būtu vērts pakavēties. Es gribu apstāties pie divām
runām, proti — pie Bļodnieka un Rudevica runām.
K. Beldavs no vietas: «Es Jūs netraucēšu, es aize-
ju!») Loti patīkami!

Bļodnieka kungs norunāja šeit diezgan garu ru-
nu, bet ļoti interesanti atzīmēt to, ka valdošā koa-
līcijas partija, zemnieku savienība sēd, kā ūdeni
mute ieņēmusi. Tā netur par vajadzīgu kāpt uz šīs
katedras un attaisnot savu polītiku; viņa ir paradusi
visas lietas nokārtot pa kaktiem, viņa visas lietas
nokārto kuluāros, tādā veidā lietojot melnās bir-
žas paņēmienus. Es jums negribu mācīt eiropejis-
mu, bet tai jūsu dievinātā Eiropā tā nerīkojas: tur
valdošā koalicijas partija nesēd, kā ūdeni mutē ieņē-
musi. Latvijas valdošā koalicijas partija nebilst par
budžetu ne vārda, zemnieku savienība domā, ka vi-
ņai nav vērts muti dzesināt, un tāpēc tā visžēlīgi at-
ļauj runāt saviem politiskiem kalpiem; šinī gadījumā
atļāva runāt Bļodniekam. Bet ir bijuši gadījumi, kad
arī viņiem ir aizliegts runāt, kā tas bija piemēram
pagājušā gada ārkārtējā sesijā landesvēra jautāju-
mā, kad koalicijas partijas visas sēdēja, kā ūdeni
mutē ieņēmušas. Šodien Bļodniekam bija jārunā,
jo viņam deg zeme zem kājām; tas viņam bija jāda-
ra viņa vēlētāju nemiera dēļ. Tāpēc arī Bļodnieks
šeit runāja.

Mēs varam sacīt, ka Bļodnieka partijas uzde-
vumi ir trijādas dabas. Pirmkārt — strādniecības
apkarošana, darba zemniecības rīdīšana pret strād-
niecību. Otrkārt — tā pašas sīkzemniecības intere-
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šu nodošana, un treškārt — kalpošana zemnieku
savienībai un fašistiem. To mēs ļoti spilgti redzē-
jām kā Bļodnieka kongresā, tā arī šeit. Bļodnieks
atklāti pateica, ka viņš esot reakcionārs, ka viņš
uzstājoties pret slimo kasēm. Viņa kongresā tika
prasīta darba dienas pagarināšana pilsētas strād-
niekiem uz 10 stundām. Tāpat tika prasīta arī dar-
ba laika pagarināšana ferēdņiem. Laukstrādnie-
kiem prasīja uzlikt galvas naudas. Ar vienu vārdy.
sakot, sīkzemniecība un jaunzemniecība uz visas
līnijas tiek kūdīta un rīdīta pret pilsētas strādniecī-
bu, pret tādu pašu izsūktu un apspiestu slāni. Tas
tiek darīts tāpēc, lai novērstu darba zemniecības
uzmanību no tā, ka lauku lielburžuazija un pilsētu
buržuāzija pasliktina viņas stāvokli, nospiež uz leju
kā lauku darba ļaužu dzīves līmeni, tāpat arī pilsē-
tas strādnieku apstākļu līmeni. Lūk, lai lauku dar-
ba masas neredzētu šīs kopējās intereses, lai viņas
neradītu kopēju interešu fronti pret pilsētu un lauku
naudas maisiem, tiek dzīts ķīlis starp darba zemnie-
cību un pilsētas strādniecību. Tāpēc arī šī jaunsaim-
nieku kongresa runās tika kūdīts un rīdīts pret
strādniekiem un pilsētas nabadzīgo šķiru.

Bet ja paskatāmies šīs jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku partijas politikā, tad redzam, ka tā no-
darbojas ar tiešu sīkzemnieku un jaunsaimnieku in-
terešu nodevību. Mēs redzam, ka viņa pilnā mērā
attaisno visu to tagadējo izsūkšanas polītiku, visas
tās smagās nastas, kas gulstas arī uz darba zemnie-
cību. Es nezinu, kā te Bļodnieka kungam nepietrūka
dūšas analizēt budžeta skaitļus, analizēt tās smagās
nastas, kas gulstas uz pilsētu un lauku darba ļaudīm.
No šiem budžeta skaitļiem taču ir skaidri redzams,
ka tiešie nodokļi kapitālistiem, fabrikantiem, mantī-
gai šķirai dod tikai 13 miljonus latu. Bet netiešie no-
dokļi, visas muitas akcīzes, visi monopoli dod 8
reizes vairāk, t. i. 105 miljonus latu. Tā tad 8 rei-
zes stiprākas, smagākas nastas gulstas uz nemantī-
go šķiru un gulstas arī uz lauku sīkzemniekiem un
jaunsaimniekiem, kuru vārdā it kā runā šie Bļod-
nieku kungi. Tā tad skaidrs, ka ar paša Bļodnieka
līdzdalību, ar viņa piedalīšanos visā koalicijas po-
litikā, sīkzemnieku masām un jaunsaimniekiem tiek
uzkrautas smagas, nospiedošas nastas. Tāpat šīs
koalicijas laikā, kur sēž šie, tā sauktie, jaunsaim-
nieku aizstāvji, ir pieaudzis lielā mērā ūtrupju skai-
ts. Ūtrupju skaits, sākot ar 1925. gadu, taču ir pie-
audzis 20-kārtīgi. Pagājušā gadā notikušas vairāk
kā 1300 ūtrupes. Un tas ir jūsu politisko saimnieku
un jūsu valdīšanas laikā.

Tālāk — par izpirkšanas maksām. Apskatā-
ties mūsu jaunzemniekus un sīkzemniekus, cik na-
badzīgi viņi dzīvo; viņi ir palikuši paši sev par ver-
giem, strādādami 17 un 18 stundas dienā, lai tikai
varētu pildīt visus tos nodokļus, izpirkšanas mak-
sas, muitas, lai maksātu lielus procentus par kredi-
tiem, ko prasa dažādas bankas. Šiem nabadzībā
nodzītiem sīkzemniekiem un jaunsaimniekiem jūs
uzliekat izpirkšanas maksas un tās aizstāvat. Tas
nav nekas vairāk, kā sīkzemnieku un jaunsaimnieku
materiālo interešu nodevības politika. Tas ir skai-
dri redzams. Ne tik vien darba zemniecība tiek rī-
dīta pret strādniecību, bet arī darba zemnieku tieša
saimnieciska nodošana ir jūsu polītikas kvintesence.

Tālāk — par tiešo tēzi jūsu politiskā darbībā —
kalpošanu zemnieku savienībai. Tās lietas politiskā
mēchanika ir tāda, ka zemnieku savienība pēc tam,
kad viņai sāka zust pamats zem kājām un kad jaun-
saimnieki sāka no viņas atkratīties, bet kad tos to-
mēr vajadzēja pieturēt, izbīdīt šo Bļodnieka partiju
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kā zemnieku savienības filiāli, ko varētu pieturēt
sev droši klāt pie dažādiem slepeniem protokoliem,
pie dažādām korruptīvām koalīcijām u. t. t. Ja jūs
savās lauku sapulcēs runājat citādi un žēlojaties pret
korrupciju, ja jūs to pašu pret korrupciju runājat
savā kongresā, tad parlamentā, valdībā jūs korrup-
ciju atbalstāt. Jums ir divējādas sejas; viena jums
ir Ministru kabineta un koalicijas apspriedēm, par-
lamentam, bet otra — savam kongresam un lauku
sapulcēm, kur jūs mānāt savus vēlētājus. Tāda ir
jūsu objektīvā loma. Šinī ziņā jūs varētu salīdzināt
(starpsaucieni, troksnis) ar vienu citu grupu Saeimā.
Jūs esat tādi paši fašistiskās buržuāzijas aģenti lau-
ku masu nomierināšanai, kādi pilsētās ir sociālde-
mokrāti. Šinī ziņā jūs esat vienādā mērā lielbur-
žuazijas aģenti, starpība tikai tā, ka jūs mānāt lau-
ku darba ļaudis, kamēr sociāldemokrātiem tik tālu
nav jābrauc.

Tālāk gribu pakavēties pie Rudevica runas,
kurš sociālfašistu frakcijas vārdā uzstājās ar kritiku
par mūsu frakcijas polītiku. Pirmais, ko Rudevics
savā runā sacīja, bija tas, ka lielā mērā varot pie-
krist mūsu teorijām par kapitālisma stāvokli, par
vispasaules saimniecisko krizi. Tas ir ļoti intere-
sants atzinums, jo līdz pašam pēdējam brīdim no
sociāldemokrātiem mēs esam dzirdējuši, ka taisni
otrādi: visā pasaulē notiekot bezgalīga kapitālisma
uzplaukšana, ar to jārēķinoties, jāorientējoties uz
kapitālisma 1000-gadu valstību, jāsaprotot, ka ka-
pitālisms esot stiprs, un no šī stiprā kapitālisma esot
arī jāieaug iekšā sociālismā. Tās ir dažādas «orga-
nizētā kapitālisma» teorijas, Kautsku un Hilferdin-
gu ultraimperiālisma teorijas, ko atgremo mūsmāju
sociāldemokrāti. Pēdējos mēnešos, kad notikumi
pasaules saimniecībā un politikā iet ļoti strauji uz
priekšu, kad grozās pasaules šķiru attiecības un sa-
mēri, sociāldemokrāti ir nonākuši sajukušā stāvo-
klī. Katram ir acīm redzams, ka kapitālisma stabi-
lizācija nav mūžīga, ka tā brūk, ka Marksa teorija
tomēr ir un paliek pareiza, ka Marksa kapitālisma
križu teorija pilnīgi piemērojama pēckara kapitālis-
ma laikmetam. Šinīs apstākļos sociāldemokrāti ir
pilnīgi sajukuši. Visas viņu oportunistiskās teori-
jas brūk, un nav, protams, ko likt vietā. Tāpēc ir
zināmā mērā izskaidrojams Rudevica izteiciens, ka
varot «lielā mērā» piekrist tam, ka kapitālisma sta-
bilizācija sabrūkot.

Bet Rudevics izbīdīja vēl otru tēzi: viņš nere-
dzot, ka tas spēks, kas cīnoties pret kapitālismu,
būtu revolucionārie strādnieki — kommūnisti. Viņš
gluži otrādi aprādīja, ka tas spēks esot starptautiskā
sociāldemokrātija. Pie šīs tēzes es gribu mazliet
apstāties.

Vispirms — par revolucionārās kustības irša-
nu, ka aiz revolucionāriem strādniekiem neesot
masu. Viss tas, ko sarunāja Rudevics, bija sarunāts
no zila gaisa. Es piegriezīšos mazliet skaitļiem —
1928. gada parlamentu vēlēšanām lielākās Eiropas
zemēs. Mēs redzam, ka par tiem pašiem kommū-
nistiem, par kuriem jūs stāstāt, ka viņiem neesot
masās piekritēju, bija nodots 3.500.000 balsu, un to
skaits kopš pēdējām vēlēšanām ir palielinājies par
500.000. Tāpat Francijā 1928. gadā bija redzams, ka
no 900.000 balsīm, kas nodotas par kommūnistiem
1925. gadā, balsu skaits palielinājies par 200.000, sa-
sniedzot 1.200.000. Tāpat Polijas galvas pilsētā
Varšavā sociāldemokrāti dabūja 43.000 strādnieku
balsu, bet komimūnisti — 65.000. Kas tad nu atrodas
zem dilstoša mēneša? Taču jūs, sociāldemokrātu
kungi! Vēl raksturīgas bija Berlines pašvaldības

vēlēšanas 1929. gadā, uz kuru laiku sociāldemokrāti
kliedza, ka pēc 1. maija kommūnistu uzstāšanās
Berlinē, pēc tiem «tračiem,» pēc visas šīs «neatbil-
dīgās» polītikas masas no kommūnistieim novēršo-
ties; bet izrādījās pretējais — par kommūnistiem bi-
ja nodoti vairāk kā 600.000 balsu. Kommūnistu bal-
su skaits kopš pēdējām parlamenta vēlēšanām ir pa-
lielinājies par 142.000 viena gada laikā. Par sociāl-
demokrātiem nodoto balsu skaits tai pašā laikā ir sa-
šļucis par 158.000, t. i. apmēram par tādu pat skaitli.
Tāds ir jaunākais pagājušā gada rudeņa vēlēšanu
rezultāts Berlinē. Šis rezultāts rāda, ka vakareiro-
pas strādniecība radikālizējas, ka viņa kļūst revo-
lucionārāka.

Tāpat 6. marta demonstrācijās bija redzams, ka
arī Amerikas strādniecība ir uz kājām, ka arī viņa
sāk pievienoties vispasaules revolucionārai strād-
niecībai. Amerikā 6. martā notika grandiozas de-
monstrācijas, piemēram Ņujorkā — ar 120.000 dalīb-
niekiem; Detruā demonstrācijās piedalījās 100.000
cilvēku, bet visā Amerikā demonstrācijās piedalījās
vairāk kā 1.000.000 cilvēku. Viss tas rāda, ka tai-
sni jūsu iespaids atrodas zem dilstoša mēneša. Re-
volucionārais iespaids, turpretim, iet uz augšu. To
rāda arī vēl tas, ka Francijā streiku skaits ir vairo-
jies divkārtīgi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
un ka arī kolonijas ir ierautas lielos streikos; pie-
mēram Bombejā notika grandiozs tekstilnieku
streiks, tāpat arī Šanghajā un citur. (Sauciens pa
kreisi: «Vai uz mēness ar?») — Jūs jau drīzāk dzī-
vojat uz mēness! — No sacītā redzams, ka visā pa-
saulē revolucionārā uzplūdu kustība iet uz augšu.
Ta ir tā 10.000.000 armija ar miljoniem lielām noda-
lām visās zemēs, kas iet pret kapitālismu, cīnās pret
to uņ to apdraud.

Gluži otrādi ir ar jums, sociāldemokrātu kungi.
Jūs pret kapitālismu necīnāties. To mēs redzējām
no visām otrās internacionāles partijām un. valdī-
bām arī no tikko dieva mierā aizgājušās Millera val-
dības, tāpat arī no Makdonalda valdības darbības,
kas pastāv ar kapitālistu žēlastību. Kā jūs cīnāties
un apdraudat kapitālismu Vācijā? Vai jūs domājat,
ka, būvēdami kreiserus Vācijā, jūs apdraudat kapi-
tālismu? Nē, jūs taisni to stiprināt un vēršaties pret
SPRS! Sakait, kungi, vai jūsu birģermeistari un po-
licejmeisteri apdraud kapitālismu? Nē, viņi ar po-
licijas palīdzību apspiež streikus un strādnieku ku-
stību. Iesim vēl tālāk un jautāsim, vai Hilferdinga
izstrādātais finanču plāns apdraudēja kapitālismu.
Nē, viņš tieši realizēja kapitālistu šķiras banku un
trestu vīru polītiku; tas bija vesels izaicinājums
strādniecībai, kad pret savu pašu sociāldemokrāti-
sko Hilferdingu bija spiesti uzstāties sociāldemokrā-
tiskie Berlines funkcionāri. Ko tad rāda šis Hilfer-
dinga plāns? Tur bija paredzēta zemes nodokļa pa-
zemināšana par 200.000.000 marku, rūpniecības no-
dokļa atlaišana, vesela miljarda ienākumu nodokļa
atlaišana, 330.000 marku rūpniecības parāda atlai-
šana un 215.000 marku parāda atlaišana — kopā ve-
seli 2 miljardi par labu Vācijas trestiem-, bankām,
muižniekiem, par labu Vācijas naudas maisiem. Šā-
da polītikaVācijas kapitālistus ne mazākā mērā ne-
apdraud) tāpat kā neapdraud Anglijas «strādnieku»
valdības politika, kuru buržuāzija saņēma ar lielu
sajūsmu, kuras ministrim Snoudenam aplaudēja vi-
sa buržuāzija. Šie bruņu kuģu sociālisti nekādā zi-
ņa neapdraud kapitālistus; tad viņiem kapitālisti tā
neaplaudetu un nejūsmotu, ka tie aizstāv viņu inte-
reses. Protams, ka Makdonalds neapdraud impe-
riālisma intereses, ja viņš Palestinā izrēķinās ar
arābiem ar aeroplānu palīdzību, ja viņš Indijā ap-
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spiež to neatkarības kustību, par kuru teicas stāvam
visa 2. internacionāle. Tā ir pplītika, par kuru mums
jāslēdz, ka tas nav spēks, kas apdraudētu kapitāli-
smu, bet ir spēks, kas kapitālismu stiprina, tā ir pē-
dējā cerība, uz kuras kapitālisms turas.

Tas, ko Rudevica kungs te runāja par mācītā-
jiem, protams, viss bija «ļoti labi.» Viņš ļoti labi
zin, ka mācītāji svētīja lielgabalus un štikus pasau-
les kara laikā, bet viņš aizmirst, ka līdz ar šiem
stiķiem un lielgabaliem viņi svētīja Vācijas sociāl-
demokrātus, kuri balsoja par kara kredītiem, ka vi-
ņi svētīja Francijas un citu zemju oportūnistus. Tad
arī mūsu sociāldemokrātu patrioti, kas kara laikā
stāvēja patriotu pozīcijās, dabūja daļu no šīs mācī-
tāju svētības. Mācītāji tāpat svētī sociāldemokrātu
pipkas un nagaikas, svētī ložmetējus un tankus, ku-
rus 1. maijā Berlinē sociālfašisti viscaur vērsa pret
strādniecību. Šinī ziņā, arī jums ir pilnīgi vienota
fronte ar šiem svētītājiem, ar šiem mācītājiem. Ru-
devica kungs tāpat arī pēc pagājušā gada 1. maija
Vācijā svētīja Cergibeļa pipkas un nagaikas, svētī-
ja ložmetējus, kas vērsās pret vācu strādniekiem.
Tā tad mēs redzam, ka sociāldemokrātija nav tāda,
par kādu to šeit mēģināja tēlot Rudevics, ka tā cel-
šot masu kustību, ka tā esot vienīgais spēks, kas
apdraudot kapitālismu. Gluži otrādi, jūs, sociālde-
mokrāti, taisni stutējat kapitālismu. It sevišķi pē-
dējā krizes stāvokļa laikā jūs to darāt lielā mērā ko-
pā ar tresta kapitālu un buržuāzijas grupām, pieda-
loties valdībās, ar ko jūs taisni stiprināt brūkošā ka-
pitālisma varu. Ja Latvijas sociāldemokrāti var ko
pārmest buržuāzijai, tad tikai to, ka viņai nav dotas
tiesības uz valsts varas monopolu, ka vienīgi bur-
žuāzija ir piesavinājusies monopoltiesības uz strād-
nieku apspiešanu un nav tur pielaidusi sociāldemo-
krātus. Sociāldemokrātam Rudevicam ir smuka te-
orija par buržuāzijas monopoltiesību apstrīdēšanu
uz valsts varu. Eiropas buržuāzija ir pielaidusi so-
ciālfašistus pie strādnieku piekaušanas, pie strādnie-
ku izsūkšanas un izmantošanas polītikas realizēša-
nas un beidzot arī pie kara gatavošanas pret Pa-
domju savienību. Latvijas sociāldemokrātu pār-
metumu «idejiskais» saturs ir tāds, ka pagaidām vi-
ņi ir atstumti no šī eiropejiskā darba, viņi nav pielai-
sti tieši pie strādnieku apspiešanas un izsūkšanas
darba. Bet jūs jau, protams, cenšaties, arī neatro-
doties formālā koalīcijā, sadarboties ar Iekšlietu
ministrijas orgāniem un dažādiem kapitālisma polī-
tikas pasākumiem, par ko mums būs turpmāk jāru-
nā pie dažādiem atsevišķiem budžetiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sanderam.

V. Sanders (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Mēs esam paraduši dzirdēt, ka,
apspriežot budžetu, no kreisās puses atskan apvai-
nojoši uzbrukumi baznīcai, kā tas notika arī šī rī-
ta plenārsēdē. Sevišķi Rudevica kungs nāca klajā
ar veselu virkni dažādu uzbrukumu, kas izklausījās
ka naida izverdums, jo viņš lietoja visādus tādus
izteicienus, kurus, varbūt, var lietot mītiņā, lai ie-
spaidotu neapzinīgas masas, bet ne šeit parlamentā.
Mes esam jau paraduši dzirdēt tādus uzbrukumus,
esam jau vairāk reižu tos lasījuši sociāldemokrātu
laikrakstos. Šie uzbrukumi mums jau pazīstami,
sakot ar 1905. gadu, un tie atkārtojas līdz šai dienai.
Faktiski satura ziņā tomēr nekas nav grozījies, ne-
kādi jauni argumenti un nekādi lietišķi pierādījumi
nav nākuši klāt. (Nik.Kalniņš no vietas: «Vai tad
baznīcu tēvi ir grozījušies?»)

Izrādās, ka šinī ziņā sociāldemokrāti vienmēr
sacenšas ar kommūnistiem. Tā arī šeit, apspriežot
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budžetu, mēs varējām tikai novērot, ka sociālisti
grib pārspēt kommūnistus un kommūnisti sociālistus
uzbrukumos baznīcai. Man šķiet, ka šinī vietā nav
jānodarbojas ar jautājumu par reliģiju un baznīcu.
Še nav arī tā vieta, kurā varētu atklāt kādu disputu
par tādiem jautājumiem, kādus šeit aizkustināja
profesors Balodis, kurš te nāca, varbūt, ar intere-
santu uzskatu par baznīcu un kristīgo ticību. Man
jāatbild, ka par visu to var plašāk izteikties kaut
kādā priekšlasījumā, bet ne šeit parlamentā. Bez
tam es atrodu, ka atsaukties uz sirdsapziņu, uz ti-
cības brīvību, kā to darīja Rudevica kungs, un pēc
tam nākt un aizskart citu cilvēku jūtas un citu cil-
vēku sirdsapziņu, nevar darīt cilvēks, kam tiešām ir
sirdsapziņa.

Runājot tālāk par pabalstiem baznīcai, es do-
māju, ka sociālisti, pieejot šim jautājumam, runās
tiešām no kāda lietišķa viedokļa, ka viņi iesāks pār-
runāt vispārīgi jautājumu par pabalstiem un sakarā
ar to izteiks arī savus uzskatus par pabalstiem baz-
nīcai. Bet, diemžēl, tādas lietišķas kritikas mēs vi-
ņu runās nedzirdējām. Ja vispārīgi runā par pabal-
stiem, tad jāsaka, ka pabalsti baznīcai, salīdzinot
ar pabalstiem citām organizācijām, ir taču diezgan
niecīgi. Tie 218.500 latu (sauciens pa kreisi: «Ap-
žēlojaties! Tik daudz!») visām ticības šķirām mū-
su lielā budžetā, kāds mums tas sabalansēts, ir taču
tāda summa, kas budžetā pilnīgi pazūd. Mēs pa-
balstām daudz visādu organizāciju. Te minēja te-
ātrus, tautas augstskolas u. t. t.; visām šīm iestā-
dēm paredzēts daudz summu. Ja arī baznīcai ir pa-
redzēts zināms pabalsts, tad jājautā, vai tad pie baz-
nīcas nepieder vislielākā tautas daļa un vai tai daļai
nav tiesība prasīt pabalstus, ja tādus izsniedz citām
organizācijām. Bez tam jāaizrāda, ka baznīcu pie-
kritēji taču visi ir tādi paši nodokļu maksātāji, kā
visi pārējie iedzīvotāji. Aiz tā iemesla, jādomā, vi-
ņiem, arī ir tiesības saņemt tādus pašus pabalstus,
kādus sagaida citas organizācijas. Mūsu tagadējā
baznīca jau nav vairs tā, kas bija agrāk, uz ko at-
saucās Rudevics un Šterns. (Sauciens pa kreisi:
«Baznīckungi tie paši!») Vai tagad ir tie paši ap-
stākļi, kas bija agrāk dzimtsbūšanas laikos, jeb vai
jūs, varbūt, gribat, lai agrākie laiki atgrieztos? (Sau-
cieni pa kreisi.) Nu jā, es-saprotu, ka jūs vispārīgi
ieņemat naidīgu stāvokli pret baznīcu, lai tā būtu
kāda būdama.

Vai tas tiešām ir demokrātisks princips, jeb
vai baznīca nevar būt valstī tāda pat organizācija,
kā visas citas? Jūs paši, Rudevica kungs, vēl šo-
dien deklarējāt, ka arī Jūs aizstāvot ticības un sirds-
apziņas brīvību, bet no otras puses uzstājāties pret
citu cilvēku sirdsapziņu un brīvību. Ir skaidrs, ka,
ieņemot jums tādu stāvokli pret baznīcu, mums jā-
norobežojas no jums. Mēs nevaram iet ar jums
kopā; mums ir daudz visādu jautājumu, kas no mū-
su viedokļa izšķirami citādi nekā no jūsu viedokļa.
Mēs nebūt neesam pret sociāliem: likumiem. Mēs
tāpat aizstāvam strādnieku stāvokļa uzlabošanu, bet
ne tādā veidā, kā jūs domājat. Jūs izejat no viedo-
kļa — graut pastāvošo valsts iekārtu, jūs gribat pa-
nākt valsts sociālizēšanu, strādniecības izmantoša-
nu. Mēs turpretim domājam, ka galvenā kārtā uz-
labojams strādnieku stāvoklis. Mēs esam ierosinā-
juši dažus likumprojektus, piemēram par vecuma
apdrošināšanu, slimo kasu reorganizēšanu un citus.
Mēs esam rūpējušies, lai slimo kases nebūtu vis kā-
das partijas Iestādes, kā līdz šim. Aiz tā iemesla
man jāsaka, ka Anglijas strādnieki mums, bez šau-
bām, stāv tuvāk nekā sociāldemokrātu strādnieki;
un arī pie mums Latvijā ir daudz strādnieku, kas
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no jums novēršas. Nacionāli un kristīgie strādnie-
ki tagad sak organizēties un organizēsies, bez šau-
bam, _ vel vairāk nekā pašreiz, jo ar tiem līdzekļiem,
ar kādiem jus domājat apkarot visu, kas citiem cil-
vēkiem svēts, jūs nepanāksi! strādnieku iestāšanos
savā partijā. Jo daudzi jau tagad no jums aiziet, un
drīz nāks laiks, kad tas notiks mūsu valstī vēl lie-
lākā mērā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godāie de
putātu kungi! Apspriest valsts budžetu, bez šau-
bām, nozīmē nospraust zināmu valsts saimniecības
polītiku turpmākam saimniecības gadam. No bu-
džeta lielā mērā atkarājas, kāda būs valsts saimnie-
ciskā politika. Tāpēc nav jābrīnās, ka visas polī-
tiskās partijas uzstājas un deklarē savu stāvokli šai
jautājumā. Arī man zemnieku savienības frakcijas
vārdā jāsaka daži vārdi par šo budžetu. Es neru-
nāšu par tiem jautājumiem, par kuriem izrunājās
daudzi iepriekšējie runātāji, 'runādami par politi-
skām lietām, taisīdami piezīmes vienai otrai partijai,
bet iziešu tieši no budžeta redzes viedokļa un ru-
nāšu par .dažiem budžeta jautājumiem.

Vispirms, aizskarot budžetu, gribu aizrādīt, ka
tagad laikam nevienam nav šaubu, ka mūsu valsts
saimniecības pamats, mūsu valsts dzīves nervs ir
lauksaimniecība. Par to laikam nevienam nav šau-
bu, vismaz beidzamā laikā, un arī nevar būt šau-
bu. Tāpēc valsts saimnieciskai polītikai un mūsu
budžetam gabzenā kārtā jāatbalsta šis mūsu valsts
pamats, jo mūsu valsts būs tikai tik stipra, cik stip-
ra būs lauksaimniecība. Tas ir skaidrs, un par
to tagad vairs nav ko strīdēties. Tāpēc nav nekāds
brīnums, ka, sākot jau ar pašu valsts tapšanu
galvenā vērība ir piegriezta mūsu lauksaimniecībai,
mūsu agrārai reformai. Satversmes sapulce pirmā
ķērās pie agrārās reformas darba, kas tagad tuvojas
beigām. Tagad varam teikt, ka ir padarīts liels
un svarīgs darbs. Cik zināms bezzemniekiem pie-
šķirti ap 150.000 dažāda tipa objektu dzimtsīpašu-
mā. Tas ir liels un plašs darbs, kas ir prasījis mil-
zīgus līdzekļus. Tas, bija vajadzīgs tāpēc, ka mēs
labi apzināmies, ka visas mūsu valsts nozares ir
atkarīgas no lauksaimniecības. Cik stipra būs lauk-
saimniecība, tik stipras būs rūpniecība, tirdzniecī-
ba u. c. nozares. Par to nav ne mazāko šaubu. To
pierādīja beidzamie gadi, kad mūsu lauksainiecība

I

pārdzīvoja smagas krizes, jo tai nekavējoties seko-
ja arī rūpniecības un tirdzniecības krize. Smagi
cieta arī bezzemnieki, citiem vārdiem, mūsu strād-
nieki.

Stipri maldās tie kungi, kas domā, ka te ir divas
pretējas lietas — viena: mūsu lauksaimnieki, mūsu
zemnieki un otra — mūsu strādnieki. Sevišķi so-
ciāldemokrāti nevienreiz vien ir deklarējuši, kādu
stāvokli viņi ieņem mūsu sociālā likumdošanā. Tai
pašā laikā ir skaidrs — un tas arī aizvien ir uzsvērts
un aizrādīts —, ka sociālā likumdošanā Latvija ir
aizgājusi tālu. Ja nemaldos, tad Latvija, laikam,
ieņemot ceturto vietu pārējo valstu starpā. Tā tad
ir skaidrs, ka arī mūsu darba tautai vajadzētu klā-
ties samērā labi; bet tas tā nav. Kāpēc? Galvenā
kārtā tāpēc, ka mums nepalīdzēs nekāda sociālā li-
kumdošana, ne labierīcības, ja tai pašā laikā mēs ne-
būsim spējīgi realizēt savus likumus. Nav nozīmes
izdot likumus par labu ēku būvi, par kārtīgu algas
izmaksāšanu, par labu uzturu strādniekiem, ja dar-
ba devēji nav spējīgi tos izpildīt, tā mēs atkal lie-
ku reizi redzam, ka laukstrādnieku un rūpniecības
un citu strādnieku stāvoklis atkarājas atkal tikai no

musu valsts saimniecības galvenās nozares — lauk-
saimniecības.

Minēšu piemēru, kā rīkojas mūsu kaimiņvalstis.
Man šoruden bija izdevība pārliecināties, cik lielu
pretimnākšanu mūsu kaimiņvalstis parāda saviem
zemkopjiem. Man bija izdevība iebraukt kādā no
mūsu kaimiņvalstīm taisni tad, kad Vācija bija pacē-
lusi savu sviesta muitu. Es apjautājos, kādus so-
lus domā spert attiecīgās valsts valdība, lai reaģētu
uz to. Man atbildēja, ka jautājums jau dažas die-
nas atpakaļ nokārtots — nokārtots tā, ka valsts
piemaksās lauksaimniekiem starpību, kas rāsies ar
muitas paaugstināšanu. Kad es apvaicājos, vai šā-
das piemaksas valstij neizmaksās pārāk dārgi, tad
man atbildēja, ka piemaksas tiešām iznāks samērā
lielas, bet tās atmaksāšoties, jo ja lauksaimnieki
būs stipri un spēcīgi pirkt, tad maksājumi ienāks
laikā, tad necietīs arī rūpniecība, jo lauksaimnieks
būs spējīgs iegūt tās ražojumus.

Negribu te visos sīkumos attēlot turpmākos
pierādījumus, bet fakts ir tas, ka šī valsts atzīst, ka
atbalstot lauksaimniecību, viņa tai pašā laikā atbal-
sta arī strādniecību, rūpniecību un tirdzniecību.

Man šķiet, ka arī mums jāiet pa to pašu ceļu.
Tāpēc skaidrs, ka mēs nekādā ziņā nedrīkstam vā-
jināt mūsu lauksaimnieku resp. zemnieku maksāša-
nas spējas.

Loti bieži pārmet, ka mēs it kā par daudz nākot
pretim mūsu lauksaimniecībai, dodot lielus pabal-
stus lauksaimniecības veicināšanai u. t. t. Man
jāsaka, ka tas pārmetums ir galīgi nedibināts. Līdz
šim mēs lauksaimniecībai esam parādījuši ļoti vāju
pretimnākšanu; 'varbūt vienīgi šis un 'pagājušais;
gads ir tie gadi, kad lauksaimniecības pacelšanai
piegriezta cik necik reāla vērība. Nākošā gada
valsts saimniecības budžetā — ar 178.299.186 la-
tiem^ — Zemkopības ministrijai, t. i. tam resoram,
kas galvenam kārtām ir aicināts pārzināt zemkopī-
bas lietas, paredzēti nepilni 12.500.000 latu jeb ap
7% no visa valsts budžeta, par 2.000.000 latu vairāk
nekā iepriekšējā gadā.

Ja piegriežam vērību tiem posteņiem, par ku-
riem te daudz runāts un aizrādīts, it kā lauksaimnie-
cībai būtu parādīta ļoti liela un tālu ejoša pretimnāk-
šana, tad man jāsaka, ka tas ne tuvu nesaietas ar
patiesību. Man te pašlaik ir sīkāks budžeta sadalī-
jums, izrēķināts procentuāli, un te es redzu, ka lauk-
saimniecības pabalstīšanai no visas kopsummas pie-
šķirti tikai 1.236.088 lati, kas ir mazāk nekā 1%,t.i.
0,89%. Bet tanī pašā laikā 2% piemaksas slimo
kasēm ir 2,56% jeb 3.550.000 latu. (V. Bastjāņa
starpsauciens.) Man ir Finanču ministrijas izvil-
kums. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu mieru!
A. Alberings (turpina): Ja tālāk saka, ka mēs

pārmērīgi veicinām arī lauksaimniecības būvniecī-
bu, tad arī par to es varu jums minēt datus. Lauku
būvniecības veicināšanai 1īparedzēti 0,09%. Lie-
lāks postenis, ko ari varētu uzskatīt par lauksaim~
niecības veicināšanu, ir beidzamā — 1929. gadā uz-
sāktie plašie meliorācijas darbi. Šiem darbiem šinī
budžetā piešķirti 3.930.000 latu, kas ir 2,83% no
visa budžeta. Ta tad mes redzam, ka tie skaitļi, kas
rāda, cik lielā mērā tiek atbalstīta lauksaimniecība,
nebūt nav tik lieli, kā tos šeit vienmēr attēlo.

Rodas jautājums, kādā veidā padarīt mūsu lauk-
saimniecību stiprāku. Es gribu teikt, ka pilnīgi parei-
zi ir aizrādījumi, ka mums jāattīsta tāda saimnieciskā
politika, kas veicinātu lauksaimniecības ražošanu
un ne tik vien dotu iespēju ražot vairāk, bet lai ra-
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žojumi būtu arī labāki. Tāpat jārūpējasarī par to, lai
ražojumu pašizmaksa būtu mazāka, un beidzot —
lai ražojumiem varētu atrast piemērotus tirgus.

Protama lieta, lai lauksaimnieki varētu ražot
vairāk un labāk, tam pretim stāv noteikums, kam
mēs nekādi nevaram tikt pāri, proti — lauksaimnie-
cības ražojumu atmaksāšanās, lai ražojumu paš-
izmaksa katrā ziņā būtu zemāka nekā tirgus vērtī-
ba, lai turpmāk ražojumiem būtu augstāka vērtība.
Ka līdz šim tas tā nav bijis, ar to arī izskaidrojams
tas, ka mēs lielu vairumu lauksaimniecības ražoju-
mu, tādu priekšmetu, kurus itin labi var ražot arī
mūsu pašu lauksaimnieki, ievedām no ārienes.

Dažos vārdos gribu apstāties pie tā, ko mēs
jau vairākkārt esam pārrunājuši, proti — pie mūsu
graudkopības. Ir ļoti nenormāls tas stāvoklis, ka
Latvijas valsts nespēj ražot pietiekošā daudzumā
maizes labības — kā rudzus, tā arī kviešus. Te
varētu vēl aizrādīt, ka savā laikā rudzu raža ir
bijusi lielāka, bet gadu no gada tā ir gājusi atpakaļ.
Tas pierāda, ka ir kaut kādi iemesli, kas rudzu ra-
žošanai nedod iespēju palielināties, bet dzen to at-
pakaļ.

Es domāju, ka visiem šie skaitļi ir zināmi, bet
tomēr dažus vēl varētu nosaukt.

Mūsu kopējais maizes patēriņš ir apmēram
290.000 tonnu, un no visa tā mēs paši ražojam, apa-
ļos skaitļos, tikai 230.000 tonnu. Pārpalikumu esam
spiesti ievest no ārzemēm. Tanī pat laikā, kad re-
dzam, ka mūsu pašu maizes nepietiek, kad vienu
daļu esam spiesti ievest no ārienes, mūsu vietējie
rudzi un vietējā labība neatrod uz vietas pircējus
par piemērotu pašizmaksas cenu. To pašu var sa-
cīt par kviešiem. Arī kviešu tikpat daudz ieved no
ārienes, cik paši tos ražojam. Kviešu raža gadā dod
mums ap 56.000 tonnu, bet ievedām — 52.000 tonnu.
Tā tad apmēram 48% jeb gandrīz pusi no visa mūsu
kviešu patēriņa mēs esam spiesti ievest no ārienes.
Bet tanī pat laikā mēs visi atzīstam, ka mūsu Zem-
gales, tāpat Kurzemes un pārējo Latvijas daļu ap-
stākļi ir ļoti izdevīgi kviešu ražošanai un var dot
ļoti apmierinošas ražas. To pašu varam teikt arī
par pārējo labību, par auzām un miežiem. Kaut
arī šo labību pašu vajadzībām mēs ražojam pietie-
košā daudzumā, kaut kādi iemesli tomēr spiež zi-
nāmus nelielus daudzumus šīs labības vēl ievest no
ārienes.

Te varētu pacelties jautājums, ka mēs tiešām
nespējam vairāk ražot, ka mūsu valsts saimnieci-
skā politika ir darījusi visu iespējamo, lai mūsu ra-
žas paceltu. Bet skaidrs piemērs te ir pagājušais
1929. gads. Man nevajadzēs par to sīkāk runāt, un
es domāju, ka visiem gaužām labi ir zināms, ka
Latvija var gan vairāk ražot, pie tam ļoti lielos ap-
mēros vairāk ražot, ja tikai ir nepieciešamie ap-
stākļi. Es nebūt negribu teikt, ka vienīgais apstāk-
lis ir tas, ka 19291 gadā tika atjaunota mūsu sēkla,
tika dota augstvērtīga ražīguma sēkla. Bet es
gribu aizrādīt arī uz mūsu klimatiskiem apstākļiem.
1929. gads klimatiskā _ziņā bija ļoti izdevīgs, un ari
tapec, bez šaubām, mes varējām ražot vairāk. 1929.
gads mums ražas ziņā, spriežot pēc Valsts statisti-
skas pārvaldes un Finanču ministrijas izdotā ziņo-
juma — to jūs varat' dabūt arī budžeta paskaidro-
jumos —, ir bijis ražas ziņa reti izdevīgs, ne tikai
Latvijas valsts pastāvēšanas laikā, bet ari pirms
LatVijasr valsts nodibināšanās. Arī lauksaimnieki
neatminas, kad mums būtu bijusi tik laba linu, auzu
un miežu raža; tikai rudzu un kviešu raža 1929. gadā
nav bijusi visaugstākā, jo ir viens gads, proti — 1925.

gads, kad tā bijusi augstāka. Tas ir pierādījums, ka
Latvijā var ražot ievērojami vairāk. Ja mums visus
pēdējos 10 gadus vidējā miežu raža ir bijusi 8,83
kvintali no ha, tad pagājušā gadā tā ir bijusi 11,89
kvintali no ha, tā tad par 3 kvintāliem vairāk. Ja
jūs aprēķināsit 3 kvintālus no hektāra ražas vairāk,
ko tas dos no mūsu 1.852.000 ha aramās zemes, apa-
ļos skaitļos rēķinot? Tas nozīmē, ka mums labība
ne tik vien nebūs jāieved no ārienes, bet mēs pat
būsim spējīgi labību eksportēt. Tā tad spējīgi mēs
esam. vajaga tikai radīt attiecīgus apstākļus, lai
būtu vērts ražot, lai atmaksātos.

To pašu, ko varēja sacīt par graudkopību, var
teikt arī par lopkopību. Arī ar lopkopības ražoju-
miem mēs pagājušos gados esam spēruši strauju
soli uz priekšu — kā bekona ražošanas, tā arī svie-
sta eksporta ziņā. Mūsu sviesta eksportēšana ir
sākusies ap 1924. gadu. un tagad, beidzamos ga-
dus, sviesta eksports ir sasniedzis jau kolosālus
skaitļus — jau 60.000.000 latu vērtību. Tas ir ļoti
liels sasniegums. Bet mēs esam nonākuši mūsu ne
visai piemērotās saimnieciskās polītikas, mūsu ārē-
jās tirdzniecības polītikas dēļ. tik tālu, ka ar mūsu
lauksaimniecības ražojumiem var rasties kļūmīgs
stāvoklis, ražošana var iet uz leju un iesist turp-
māk diezgan lielu robu mūsu ārējās tirdzniecības
bilance. To pašu varētu teikt par vienu citu mūsu
lauksaimniecības nozari, un proti — par bekona
ražošanu. Ja ari šai nozarē, tāpat kā iepriekšējā,
nespersim ārkārtējus soļus, tad nonāksim kļūmīgā
stāvoklī.

Vēl īsumā gribu aizrādīt, ka graudkopībai ir
ārkārtīgi liela nozīme mūsu valstī. Turpmākā nā-
kotne šī nozīme var tikai palielināties. To sacī-
dams

^
es nebūt negribu mazināt mūsu lopkopības

— musu piensaimniecības ražojumu nozīmi, gaļas
un bekona nozīmi u. t. t., bet tomēr gribu teikt, ka
visam šīm nozarēm pamatā tomēr guļ graudkopība,
jo bez graudkopības ražošanas nevar zelt ne lop-
kopība, ne kāda cita nozare. Pie šī jautājuma šo-
dien nepakavēšos tuvāk. Pienāks laiks, kad arī
mēs balstīsim savus valsts ienākumus vairāk uz
graudu ražošanu nekā tagad. Protams, ar to es
nemaz negribu teikt, ka mums turpmāk būtu jā-
pariet uz maizes labības ražošanu, tādos apmēros,
lai mes varētu to lielākos apmēros eksportēt vai
tamlīdzīgi. Te ievērojami vēl citi labības ražošanas
veidi, piemēram izdevīga sēklas ražošana, tās eks-
portēšana, un citi. Tas ir tālākas nākotnes jautā-
jums, un tagad par to sīkāk vēl nerunāšu. Latvijai
ir jātop un tā taps par sēklas audzētāju zemi.

Kādi soļi būtu sperami pirmā kārtā, lai varētu
sasniegt augstākas ražas, lai mūsu lauksaimniecī-
bas ražojumi butu labāki un lētāki, par to šeit skai-
dru piemēru mums dod 1929. gads, kad esam jau
ievakušipar 3 kvintāliem no hektāra vairāk nekā
iepriekšējos gados. Tā tad ir zināmi apstākļi, kas
ir nepieciešami ražas pacelšanai. Viens no šiem
apstākļiem ir tas,ka mūsu zeme bieži cieš no lieka
mitruma. Tapec tā grūti apstrādājama, dod vāju
labību, ta veļu jānovāc, labības ir maz un tā ir
mazvērtīga. Lai to novērstu, tagadējā valdība, jau
kopš savas nodibināšanas 1928. gada rudenī, ļoti
plašu venbu piegriež meliorācijas darbiem. Jāprie-
cājas, ka arī šinī budžetā ir uzņemta prāva summa
lauku meliorācijas darbu veikšanai. Es ticu, ja šī
lauksaimniecības polītika tiks turpināta, tad nepa-
ies varbūt daudz gadu, kad mēs vairs nepazīsim
musu laukus un ražas būs ievērojami augstākas.
Meliorācija darīs brīnumus, un tā neatlaidīgi turpi-
nāma.
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Ir vesela rinda jautājumu, kas itin kā aicina, lai
uz tiem atsauktos. Tie arī, cik esmu iepazinies ar
šo budžetu, ir tanī ievēroti. Tomēr ir viena lieta, kas
jāievēro, ja nopietni gribam stiprināt un pacelt mūsu
lauksaimniecību. Mēs varam darīt, ko gribam —
ja lauksaimniecībā ražošana neatmaksāsies, tad, bez
šaubām, tā nepacelsies. Tad mēs ne tikai varam
gaidīt, _ ka iekšzemē netiks ražots tik daudz maizes,
ka varēsim iztikt paši, bet gadu no gada būs vairāk
jāieved. Ja rudzu graudu ražošana jau ir gājusi
stipri atpakaļ, tad turpmāk tas notiks vēl vairāk.
Es pats esmu lasījis laikrakstos un dzirdējis izsakā-
mies, ka tiešām mūsu lauksaimnieki patlaban ir
jautājuma priekšā, ko darīt: vai turpmāk maz no-
doties plašākai lauku apstrādāšanai, vai labāk no-
gaidīt, kamēr stāvoklis noskaidrosies. Tiešām, ko
palīdz visi tie atbalsti un pabalsti, lai mūsu lauk-
saimnieki ražotu iespējami vairāk, ja katru gadu
redzam, ka lauksaiminieki cieš zaudējumus. Var-
būt, ir tā: jo mazāka raža, jo mazāk zaudējumu.
Saprotams, tam nevar piekrist. Ražošana nedrīkst
apstāties, tā ir pat jāpaceļ, Tai pašā laikā jānovērš
tie apstākļi, kas padara ražoto preču tirgus vērtību
zemāku par pašizmaksu. Sakarā ar to mēs tagadē-
jā budžetā paredzējām nelielu summu lauksaimnie-
cības ražojumu eksporta veicināšanai. Budžetā pa-
redzēta summa arī bekona eksporta veicināšanai.
Bet viss tas ir vēl par daudz maz, tikai maza spoža
zvaigznīte pie tumšām debesīm. Tā ir ļoti apsveica-
ma parādība.

Bet, kungi, nepietiek ar to vien, ja runājam
par bekona eksporta veicināšanu. Piemēram, šo-
dien un vakar vairākas Saeimas kommisijas: tirdz-
niecības un rūpniecības un finanču kommisijā ap-
spriedās, kādi soļi sperami, lai viena no svarīgākām
lauksaimniecības nozarēm ?— linkopība nenorietu
dibenā, lai to varētu uzturēt un sekmēt. Arī tur, cik
esmu informēts, vairākums bijis par to, ka valstij
jānāk pretim un jāstabilizē linu cenas, kas nedrīkst
būt zemākas par linu patieso vērtību.

Tas pats, kas budžetā ievērots attiecībā uz be-
konu un tagad stāv dienas kārtībā attiecībā uz li-
niem, būtu piemērojams arī sviestam un tāpat ari
graudkopībai. Mums jāgādā, lai mūsu lauksaimnie-
cība attīstītos, jo lauksaimnieki ražos maizi pietie-
košā daudzumā tikai tad, kad tas viņiem atmaksā-

? sies.
Te nu būtu vietā runāt par lauksaimniecības

aizsardzības likumu. Kamēr mēs nenodrošināsim
lauksaimniekiem tādu stāvokli, ka viņiem atmaksā-
jas ražot labību u. t. t., tikmēr mums velti gaidīt,
neskatoties uz visiem pabalstiem un citu pretim-
nākšanu, ka raža pacelsies vairuma un labuma
ziņā.

Visi šie jautājumi ne vienreiz vien ir pārrunāti,
bet darīts vēl nav nekas. Pēc tam, kad bijām rea-
lizējuši agrāro reformu, gandrīz vai visus 10 ga-
dus mēs nelikāmies ne zinot par lauksaimniecības
pacelšanu. Lielākā daļa deputātu — es negribu sa-
cīt, ka tā tas ir tikai šai Saeimā, bet tā tas bija
arī I un II Saeimā — ir skatījušies uz lauksaimnie-
cības pacelšanu vienaldzīgi un nav spēruši nekādus
radikālus soļus. Tagad stāvoklis ir radikāli grozī-
jies. Jāsaka, ka ar 1929. gadu jautājums par lauk-
saimniecības veicināšanu ir dienas kārtībā ne tikai
zemnieku savienības frakcijai, bet ari citām gru-
pām. Man ir zināms, ka deputātu kungi, izbrau-
cot uz laukiem noturēt sapulces, jau runā par to.
Laucinieki no savas puses prasa, lai arī viņi darītu
kaut ko no savas puses, lai viņi darītu visu iespē-

jamo, lai glābtu lauksaimniecību no krizes. Var-
būt šie aizrādījumi ir atstājuši savu labvēlīgu ie-
spaidu uz līdz šim maz dzirdīgām ausīm. Kaut reiz
tā būtu!

Man gribētos teikt, ka šinī stāvoklī esam nonā-
kuši ne tikai mēs, bet par to tiek runāts arī visās
pārējās mūsu kaimiņu zemēs, un nav gandrīz ne-
vienas valsts, kura nedomātu, nespriestu par to,
kā uzlabot lauksaimniecības stāvokli. Mēs redzam
arī, ka daudz valstis jau ir spērušas kādus soļus,
mēs zinām par muitas pacelšanām, par prēmijām
par izvedamo labību u. t. t.; bet mēs šinī ziņā nekā
neesam darījuši, neskatoties uz to. ka lauksaimnie-
cība ir mūsu valsts/ ivienīgais pamats, vienīgais
stiprums.

Sākot ar pagājušo gadu, arī mūsu budžetā ir
parādījušās summas, ar kurām it kā gribam nākt
pretim lauksaimniecībai. Tā ir ļoti apsveicama pa-
rādība. Lai sekmētu mūsu lauksaimniecības attīstī-
bu, ir domāts ievest lauku pārraudzības biedrības;
tāpat, lai ieinteresētu lauksaimniekus attīstīt paš-
iniciatīvu, ir paredzēta zināma summa arī mūsu
lauksaimnieku mazpulciņiem, lai pieradinātu lauku
jaunatni pie pašdarbības, pie pašiniciatīvas. Tāpat ir
apsveicama tā parādība, ka ir dota iespēja tiem
pamatskolu skolēniem, kuri savu izglītību nevar
turpināt tālāk un kuriem liktenis lēmis palikt savās
mājās, pasniegt dažas stundas nedēļā lauksaimnie-
cību. Lai gan šī lauksaimniecības pasniegšana ne-
var dot kādu plašu izglītību, tā tomēr dos zināmu
ierosinājumu, zināmu izpratni tālākam darbam. Tā-
pat budžetā paredzēta lielāka summa lauksaimnie-
cības skolām un lopkopju biedrībām, vaislas lopu
iegādāšanai u. t. t. Visas tās ir apsveicamas parā-
dības.

Neatkarīgi no budžeta nesen atpakaļ tika pār-
runāts Saeimā un tagad lauksaimniecības kommisi-
jā ir pieņemts likums par lauku meliorāciju, kam ir
ārkārtīgi liela nozīme. Tas ir likums par meliorā-
cijas fondu, kurā paredzēts ieskaitīt ikgadus, Ls
3.500.000.—, desmit gadu no vietas. Šis fonds sta-
bilizēs meliorācijas realizēšanu. Par meliorāciju es
jau tiku teicis dažus vārdus, bet tagad gribu pa-
teikt vēl to, ka bez noteiktas un stingras meliorā-
cijas nav ko domāt par lauksaimniecības pacelšanu.
i"ad nelīdzēs ne ievestā augstvērtīgā sēkla, nedz
arī no Dānijas un Vācijas ievestie vaislas lopi, ja
šiem lopiem būs jāganās tukšās norās, purvainās
ganībās u: t. t. Tie ir jautājumi, kam jāpiegriež
vislielākā vērība. Par šiem jautājumiem, proti —
par meliorācijas veicināšanu un realizēšanu ir jau
agrāk daudz runāts, bet tomēr Augstajā namā līdz
šim nav bijis pietiekoši dzirdīgu ausu un šis darbs
nav atradis vajadzīgo pretimnākšanu. Sākot ar
1929. gadu, kad pirmo reizi budžetā bija paredzēti
līdzekļi meliorācijai 4.200.000 latu apmērā, meliorā-
cijas darbi šinī vienā gadā ir veikti tikpat lielos ap-
mēros, cik lielos apmēros tie veikti par visiem ie-
priekšējiem gadiem kopā. Arī šī gada budžetā me-
liorācijai paredzēti tuvu pie 4 miljoniem latu, un es
gribu ticēt, ka darbs ies sekmīgi uz priekšu. Paši
galvenie meliorācijas uzdevumi ir jau veikti, t. i. ka-
pitālie ieguldījumi (mašīnās) izdarīti, un tāpēc arī
varēs piegriezt lielāku uzmanību kārtējiem meliorā-
cijas darbiem.

Es gribu ticēt, ka, sākot ar 1929. un esošo
1930. gadu, mūsu politiskie darbinieki, Saeimas de-
putāti, piešķirs mūsu lauksaimniecībai lielāku no-
zīmi nekā tas līdz šim ir bijis. Kaut arī šāds atzi-
nums būs nācis stipri vēlu, tomēr jāsaka: labāk vē-
lu, nekā nekad. Latvija nekādā ziņā nedrīkst pa-
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likt iepakaļ citām valstīm. Latvijai, kā lauksaim-
niecības valstij, jāziedo visi spēki mūsu lauksaim-
niecības resp. valsts pamata nostiprināšanai. Ne
par velti saka, ka laimīga ir tā zeme, kura savu
nākotni dibina uz lauksaimniecību. Man jāsaka, šī
laimīgā zeme ir Latvija, un Latvijas pilsoņiem, jo
sevišķi deputātiem ir jānāk pretim, lai šī zeme va-
rētu šo laimi pilnā mērā izmantot un lai mūsu lauk-
saimniecība būtu nostādīta tik augstā stāvoklī, ka
patiešām viņa varētu justies laimīga un stāvēt uz
drošām kājām. Lauksaimniecība ir viņas pamats,
un lauksaimniecība ir tā nozare, kas ne no kā rada
vērtības un dod pamatu visām citām tautsaimniecī-
bas nozarēm.

Es jau aizrādīju, kādā mērā atkarīga ir rūp-
niecībā, tirdzniecība, visi bezdarbnieki un strād-
nieki no lauksaimniecības. Jūs varat rakstīt liku-
mus, kādus vien jūs gribat. Jūs varat piespiest celt
ēkas, varat noteikt, kā barot lopus, kādas algas
maksāt u. t. t. Visu to uz papīra jūs varat rakstīt,
bet kamēr lauksaimniekam nebūs ko maksāt, tik-
mēr papīrs gulēs, tāpat kā guļ, jau vesela rinda
likumu, kas nav izpildīti, tāpēc ka nav piemēroti
dzīvei, tāpēc ka mums nav bijis vajadzīgās parocī-
bas un mēs neesam spējuši tos pildīt. Ja tas tā ne-
būtu, tad-'Latvijas bezdarbniekiem un strādniekiem
vajadzētu iet tik labi, kā nevienā citā valstī, jo
sociālā likumdošanā mēs taču esam nogājuši tik tā-
lu, ka nezin, vai kādā citā valstī būs tik daudz sa-
sniegts. Bet jūs sakāt, ka strādniekiem neiet tik
labi, ka viņi esot nospiesti, ciešot trūkumu un na-
badzību. Kāpēc? Mēs taču izdevām labus likumus.
Kāpēc' viņiem iet slikti, ja jau tas atkarājas no li-
kumdošanas vien? Pāri par visu stāv reālā dzīve,
un tā prasa, lai lauksaimnieks varētu izpildīt to, ko
ar likumu viņam gribam rakstīt priekšā. Es gribē-
tu teikt, ka tādi priekšraksti jums nebūs vajadzī-
gi, jums nebūs jānoteic, kādas algas jādod, ja lauk-
saimniekam ies labi. Pats lauksaimnieks gaužām
labi saprot un zin, ka jo vairāk viņš var nākt pretim
saviem strādniekiem, jo lielāks labums viņam pa-
šam. Bet mūsu vecs sakāmvārds saka: no skopa
gan var ko izspiest, bet no tukša nekā. Tāpēc pa-
darīsim rriūsu lauksaimniekus turīgākus, tad tas
nāks par labu arī strādniekiem, kurus jūs sākāties
aizstāvam. Tad tas nāks par labu arī visai valstij,
jo lauksaimniecība ir mūsu valsts pamats un no
tās atkarājas, cik stipra būs mūsu Latvija. Cik
stipra būs lauksaimniecība, tik stipra būs Latvija.
Kaut arī mūsu valsts saimnieciskā politika līdz šim
ir bijusi kļūmīga, mēs neesam piegriezuši šim valsts
stipruma faktoram un pamatam pienācīgo vērību,
man jāsaka, ko es jau teicu, ka es ticu un ceru, ka
iesāktais ceļš lauksaimniecības veicināšanā tiks tur-
pināts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Man šķita, ka vairāk runātāju nebūs, un
tādēļ man vēl tomēr jārunā, lai gan es nemaz ne-
vēlējos runāt vispārīgās debatēs. Cik es zinu, ne-
viens no runātājiem vispārīgās debatēs nav minējis
to, kas rakstīts valsts budžeta projekta 9. lapaspusē.
Es lūdzu deputātu kungus to uzšķirt. Tur jūs re-
dzēsit nodokļu departamenta ieņēmumu § 12— «ak-
cīze: par spirtu, liķieri, vīnu, porteri, tabaku kopā
16.856.000 latu.» — Drusku zemāk — spirta un deg-
vīna monopols dod 29.500.000 latu. Kopā ieņēmums
apaļos skaitļos — Ls 47.000.000.— (Sauciens pa krei-
si: «Reinharda kungs, Jūs jau balsosit par to!») Šīs
divas lietas—spirts dažādos veidos, kā liķieris, vīns,

alus, un monopola šņabis, un tāpat tabaka pieder
pie visstiprākām indēm, ko mēs visi zinām. Un
nu jūs redzat, ka mēs no tirgošanās ar šīm indēm
paredzam ieņemt nākošā gadā ceturto daļu no vi-
siem valsts ienākumiem. Ceturto daļu no valsts
ienākumiem mēs iegūstam no tautas saindēšanas.

Man.jāsaka, kungi, ka nav nevienas valsts pa-
saulē, kas iegūtu tik lielus ienākumus valsts budže-
tā no tautas saindēšanas, no tautas spēku bojāša-
nas, ja varētu teikt, no tautas iznīcināšanas. Man
šķiet, ka tādā zemē, kā Latvijā, kur nav nekādu
dabas bagātību, gan vajadzētu sevišķu vērību pie-
griezt tai vislielākā! bagātībai, kas mums ir — t. i.
iedzīvotājiem. Bet jūs redzat, ka mūsu budžets
pamato veselu ceturto daļu sava stipruma uz šo
iedzīvotāju saindēšanu, kropļošanu, bojāšanu, iz-
nīcināšanu! — Nevajaga mums aizmirst, ka ļaunais
iespaids no šīm indēm pieaug progresīvi. Še ten-
dence nekādā ziņā nav uz pazemināšanos, bet uz
augšu. Ja salīdzinām agrākos gadus un piemēram
ņemam vispirms tabaku un apskatāmies, kā bija
agrāk un tagad, tad redzam, ka šogad gribam ie-
ņemt 13miljonus, kamēr pagājušā gadā bija tikai 12
miljoni, gadu priekš tam — 11 miljoni un vēl gadu
priekš tam — tikai 10 miljoni.

Varbūt jums, kungi, nav pazīstams tik labi tas
briesmīgais iespaids1ko atstāj tabaka uz tautas or-
ganismu, nerunājot nemaz par atsevišķu indivīdu?
Tad vismaz piegriezīsim savu vērību alkoholam.
Tā ļaunais iespaids jums tuvāk pazīstams. Budžeta
projektā redzam, ka šogad no alkohola gribam ie-
ņemt 34 miljonus latu tīra ieņēmuma, savelkot kopa
vairāk posteņu. No spirta monopola vien gribam
ieņemt 29,5 miljoni, turpretim gadu agrāk tikai 27,5
miljoni latu un vēl gadu agrāk — 28 miljonus_ latu.
Cik patiesībā ir ieņemts, par to es šeit nerunāju; es
tikai salīdzinu budžeta projektus, budžetā paredzē-
tos ieņēmumus.

Loti ^godātie tautas pārstāvji! Vēršu jūsu uz-
manību uz šiem skaitļiem. Jūsu pienākums ir kaut
ko darīt šinī lietā. Tautas saindēšanās tendence iet
uz augšu. Ja tā ietu uz leju, tad vēl varētu _ teikt:
nekas, nāks laiks, kad mēs tiksim vaļā no šī lāsta.
Saeima šad un tad ir gan pieņēmusi pārejas formu-
las, lai pamazinātu šīs indes patēriņu valsti, bet
izpildot budžetu, tas ir otrādi — patēriņš aug gadu
no gada. Mēs sūdzamies par grūtiem laikiem, par
ūtrupēm, gribam pacelt savu lauksaimniecību. Ar
ko mēs novērsīsim ūtrupes, ar ko veiksim grūtos lai-
kus? Kas strādās, ja mēs dzīvosim vienmēr paģirās?
Šos jautājumus neviens nav uzstādījis budžeta deba-
tēs, tāpēc es atļaujos tos uzstādīt. Ko palīdz mūsu
sociālā likumdošana? Man pie vislabākās gribas nav
pārliecības, ka tie labie nodomi, kas tur ielikti, ne-
sīs vēlamus augļus. ^ Tas nebūs! Deputātu kungi,
man šķiet, ka jūs visi esat ar mani vienis pratis. Es
negribu domāt, ka jūs nevēlaties tikt vaļā no šīs ne-
laimes. Es nedomāju arī, ka to mēs varētu labot
tūlīt, ka mēs varētu visu šo saindēšanas budžetu
jau tūlīt nostrīpot, jo tie 47.000.000 latu acumirklī
nav citādi dabūjami, bet mums vismaz jābūt garan-
tijai, ka nākotnē tam piegriezīs nopietnāku vērību.
Tomēr Augstais nams ir lēmis pavisam citādi. Viņš
ir veicinājis šo saindēšanu. Tāpēc Augstais nams
nevar atsvabināties no tiem pārmetumiem, ko vi-
ņam varētu pārmest. Vai ar to vien lai nepietiek,
ka mēs savu biedri izdodam tiesāšanai par dzer-
šanu? Nē, ir jāsāk gādāt par paša ļaunuma likvi-
dēšanu. Mūsu dzīvi tagad noteic alkohols. Jalļir ienākumi no tautas saindēšanās ar alkoholu un
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tabaku, tad tie noteic mūsu dzīvi. Man ir bail, ja
alkohols sāks iespiesties vēl vairāk šinī namā, ka
mēs tad vairs nespēsim grozīt mūsu budžetu.
Kungi, jūs varbūt iedomājaties, ka tur neko nevar
darīt, ka tas nu jau reiz tā ir! Bet tomēr arī jūs visi
esat atbildīgi par to!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pastoram.

A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija) : Augstais nams! No iepriekšējo opozīcijas
runātāju runām palika tāds iespaids, ka visa šī ga-
da budžeta palielināšana ir radusies lauksaimniecī-
bas un baznīcas pabalstu dēļ. Ja nebūtu šo pabal-
stu, tad visi būtu apmierināti. Pietiktu visiem —
i ierēdņiem, i skolotājiem, i strādniekiem u. t. t.
Faktiski stāvoklis ir citāds. Budžeta palielinājums
radās sakarā ar ierēdņu algu paaugstināšanu. Mana
frakcija nav pret ierēdņu algu paaugstināšanu, bet
mums šķiet, ka vispirms jāpaceļ zemniecības stā-
voklis, un kad reiz zemniecība būs nostādīta uz
drošiem pamatiem, tad dabūs materiālu atbalstu
ari pārējie iedzīvotāju slāņi. Liekas, ka pēc pārdzī-
votiem neražas gadiem ierēdņu algas nevarēja tik
piepēži pacelt, vēl vairāk tāpēc, ka mēs skaidri re-
dzam, ka zemniecība nespēj nest savas nastas. To-
mēr koalicija ieejošās grupas bija spiestas ķerties
pie algu paaugstināšanas. Sakarā ar ierēdņu algu
paaugstināšanu arī skolotāji, jāsaka, visai pama-
toti sāka prasīt algu paaugstināšanu. Un tiešām
skolotāji taču strādā ne mazāk grūtu darbu kā ie-
rēdņi. Lai izpildītu skolotāju taisnīgo prasību, da-
žas kommisijas patlaban ir izstrādājušas skolotāju
algas paaugstināšanas likumu, un tas prasīs pāri par
6.000.000 latu.

Tagad nu paceļas jautājums, kur ņemt šos mil-
jonus. Ja skatāmies no sociālistu viedokļa, tad ir
viegla lieta — vajaga tik atņemt pabalstus zemnie-
cībai un baznīcām un pielikt skolotāju algām. Visi
opozīcijas runātāji izteica domu, ka baznīcas pa-
balsti esot lieli un ja tos atņemtu, tad pietiktu ir ie-
rēdņu, ir skolotāju algu paaugstināšanai.

Kungi, ja apskatām valsts budžetu un paska-
tāmies, par cik palielinātas summas zemniecībai,
tad neatradīsim gandrīz nevienu summu, kas būtu
palielināta, izņemot meliorācijas summas, kas pa-
augstinātas par 1.000.000 latu. Visi pārējie poste-
ņi līdzšinējie. Paaugstinājums ir bijis vajadzīgs
tikai tāpēc, lai varētu izpildīt ierēdņu algu paaug-
stināšanas likumu. Otrs postenis — lauku būvnie-
cība. Lauku būvniecība veicināma sevišķi Latgalē,
jo tur sādžas sadalās viensētās un sakarā ar to at-
tīstās būvniecība. Šai lauku būvniecībai vajadzīgi
līdzekļi, bet pie vislabākās gribas līdzekļu nav, ko
šai vajadzībai atvēlēt. Tā tad nevar teikt, ka zem-
niecībai būtu dots daudz; viņai ir dots par maz.

Tāpat ir teikts, ka jāstrīpo pabalsti baznīcām,
tad pietiekoši ir skolotājiem, ir bezdarbniekiem, ir
visiem citiem. Paskatīsimies, kādi tad ir šie milzī-
gie pabalsti:

Mēs redzam, ka visām konfesijām kopā atvē-
lēti tikai 218.000 latu. Ja jūs arī strīpotu šo «milzī-
go» summu, vai jūs domājat, ka tad visi būtu ap-
mierināti, ka Veckalnam vai citiem tad nebūtu
vairs jāiet uz ielas? Ja salīdzināsim šo summu, kas
atvēlēta visām konfesijām kopā, ar summu, kas
atvēlēta operai vienai pašai — es nebūt neuzstājos
pret operu un nesaku, ka to vajaga likvidēt —, ja
jūs, sociālisti, atzīstat operu par kultūras faktoru
un dodat tai ne 218.000 latu, bet 334.000 latu un sa-
kāt, ka tas vēl maz, un dosit tai līdzekļus vēl no
Kultūras fonda summām, ja salīdzināsim operas no-

zīmi un baznīcas nozīmi, tad redzēsim, kāda nozīme
vienai un otrai. Jūs sakāt, ka jāaizstāv tie, kas ir
nabadzīgāki un trūcīgāki. Bet sakait, kas tad ap-
meklē operu? Vai operu apmeklē tie nabadzīgākie,
vai turīgākie? Man liekas, ka uz operu iet turīgā-
kās iedzīvotāju šķiras, bet baznīcu apmeklē naba-
dzīgākās šķiras. Ja skatāmies, kā ir Latgalē, tad
redzam, ka katru svētdienu visas baznīcas ir pilnas,
tāpēc ka iedzīvotāji steidzas uz tām, lai apmierinā-
tu savas garīgās vajadzības, lai atrastu tur mieru,
ko viņi citur nevar atrast. Es jautāšu jums, so-
ciālistiem, cik latagaliešu — zemnieku apmeklē Rī-
gas operu. Ja viens latgalietis aizietu uz operu,
man liekas, jūs paši viņu izsmietu! Bet viņam nav
laika iet uz operu; kad viņš atbrauc uz Rīgu, tad
viņš meklē darbu, nevis iet uz operu. Ir skaidrs,
ka nabadzīgai zemniecībai opera ir nesvarīga, vi-
ņai nav nekādas nozīmes, bet to nevar teikt par
baznīcām, tās ari turpmāk būs tautai nepiecieša-
mas. Ja salīdzinām summu, kāda paredzēta operai,
ar to summu, kāda paredzēta baznīcām, proti —
dažādām konfesijām paredzētos 218.000 latu ar ope-
rai paredzētiem 334.000 latu, tad gan varam teikt,
ka baznīcu pabalsti ir daudz mazāki. Ja ievēro-
jam vēl ari teātriem atvēlētās summas, proti —
220.000 latu, tad tas jau ir daudz vairāk nekā pare-
dzēts visām" konfesijām kopā. Ja jūs, sociālistu
kungi, neuzstājaties pret operu un pret teātriem,
kāpēc tad jūs gribat strīpot baznīcām paredzēto
summu? Man jāsaka, ka to nav iespējams darīt;
baznīcām paredzētās summas nedrīkst strīpot, jo
tās paredzētas tādām vajadzībām, kas tautai nepie-
ciešamas.

Šeit vēl teica, ka 1905. gadā pati tauta vilkusi
garīdzniecību laukā no baznīcām, ka tā ir vispār
netīra u. t. t. Šis pārmetums nekādā ziņā nesaie-
tas ar patiesību. Es labi zinu Latgales apstākļus,
un arī visi tie, kas Latgalē ir bijuši un pazīst Lat-
gales apstākļus, zinās, ka tauta vis nevilka ga-
rīdzniekus no baznīcām laukā, bet gan, kad kom-
mūnisti to darīja, tauta ar savu krūti aizstāvēja šos
garīdzniekus. Tā tad arī tas nav patiesība.

Šternakungs vēl izteicās, ka garīdzniecība pie-
dalījusies soda ekspedīcijās. Šeit atkal jāsaka, ka
Latgalē garīdzniecība daudz, ļoti daudz zemnieku
izglāba no soda ekspedīcijām, tā ka bieži vien arī
paši garīdznieki dabūja ciest. Tā tad garīdzniecī-
ba nepiedalījās soda ekspedīcijās, bet gan aizstāvē-
ja zemniekus, neraugoties uz to, ka pašiem bija
jācieš.

Sociāldemokrāti un kommūnisti aizrādīja, ka
baznīca vienmēr esot kultivējusi tumsību, kulti-
vējusi reakciju un apspiedusi brīvību. Man jāsaka,
ka tas atkal nav patiesība.

Mēs zinām, ka sociālisma mūžs nav garš. Ga-
dus 70 atpakaļ sociālisma nebija. Bet mēs zinām
arī, ka tas ir mākslīgi kultivēts. No otras puses
mēs zinām, cik ilgi jau un kāda liela loma ir bijusi
baznīcai. Bet tagad sociālisma aizstāvji kliedz, ka
tikai viņi aizstāvot kultūru, ka tikai viņi aizstāvot
izglītību un brīvību.

Kā tad viņi kultivē to brīvību, izglītību un ci-
tas kulturālās vajadzības tur, kur viņiem ir ie-
spaids? Visā pasaulē mēs neredzam valsti, kur
sociālistiem būtu noteicošais iespaids. Ir tikai vie-
na vienīga zeme, kuru viņi paši atzīst par vislielā-
ko sociālisma veicinātāju. Tā ir Krievija. Paska-
tīsimies, ar kādiem līdzekļiem viņi saņēma varu sa-
vās rokās. Ko tad viņi toreiz skandināja un ko klie-
dza visos mītiņos? Viņi teica, ja viņiem uzticēšot



735 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 20. sēde 1930. gada 28. marta. 736

varu, tad viņi izbeigšot karus, došot maizi, došot
brīvību. Bet kad viņi ir ieguvuši varu, tad mēs re-
dzam, ka miera vietā, kara pārtraukšanas vietā vi-
ņi līdz šai baltai dienai skandina kara ieročus. Ja
paskatāmies, kādu brīvību viņi ir devuši, tad arī
paši sociāldemokrāti nenoliegs, ka tagadējā Krie-
vijā, kur valda kommūnisms, brīvības nav. Ne-
runāsim par garīdzniekiem, par kulakiem, vai par
buržujiem, bet vai tad jūsu pašu sociālisma piekri-
tējus arī neliek tur pie sienas! Un kommūnisti liek
tos pie sienas tā paša sociālisma vārdā. Tāda ir tā
brīvība, kungi: jūsu pašu idejas brāļus liek pie sie-
nas, nerunājot jau par citiem, neieredzētiem ga-
rīdzniekiem, buržujiem, kulakiem un tā joprojām.

Iesim, kungi, vēl tālāk. No kreisā spārna vien-
mēr jādzird pārmetumi par it kā milzīgām summām,
kas piešķirtas Aglonas ģimnāzijai. Ja šīs summas
būtu strīpotas, tad jūs būtu apmierināti. Šis pie-
mērs skaidri rāda, ka baznīca veicina izglītību, ka
viņa rūpējas arī par tiem nabadzīgiem latgaliešiem,
kuriem nav iespējams nokļūt tālāk lielākos centros,
ka viņa dod iespēju sasniegt izglītību uz vietas. Arī
Dēķena kungs, kurš ir izglītības ministrijas budžeta
referentsbudžeta kommisijā, mums pateica, ka šī
skola ir devusi augstskolai 9 studentus. Ja pieņem-
sim, ka tur mācās ap 200 audzēkņu un. ja valsts pie-
maksā pabalsta tikai 25.000 latu, tad ir skaidrs, ka
tad, ja valsts viena pati apsaimniekotu šo skolu, tā
viņai izmaksātu vairāk. Otrai—jaunai ģimnāzijai,kur
mācās ap 70 skolēnu un kurai līdz šim valsts ir pie-
maksājusi tikai 5000 latu pabalsta, šogad pabalsta
paredzēti 10.000 latu, Ja šo skolu uzturētu valsts,
tad tā viņai izmaksātu vairāk nekā šis niecīgais pa-
balsts.

Tāpēc nevajaga meklēt un runāt par to, ka baz-
nīca kultivē reakciju, apspiešanu. Baznīca kultivē
gluži pretējo — viņa kultivē izglītību un brīvību —
un ne tādu brīvību, kādu sludina un sola sociālisti,
bet tādu brīvību, ko sludina baznīca, kas ir pārdzī-
vojusi jau 2000 gadu. Viņas augļus mēsredzam līdz
pat šai baltai dienai. Bet sociālisms ir jauns, pa-
stāv tikai kādus 70 gadus. Ja viņš ko ir pierādījis,
tad ir pierādījis tikai savu negatīvo iespaidu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti go-
dātie tautas vietnieki! Bija laiks, kad mūsu sabied-
rība un arī polītiskās aprindas sāka pārspīlēt vienu
diezgan labu principu. Bet katrs princips, ja aiziet
pārmērībās, top slikts. Tas bija tas, ka uzsvēra pri-
vāto iniciatīvu un tās pārmērīgās prasības. Sevi-
šķi tas bija tad, kad kādu valsts pasākumu, valsts
uzņēmumu vajadzēja likvidēt un nodot privātās ro-
kās. Runājot par budžetu, mans pirmais uzdevums
ir apstāties taisni pie šā. Pēc mūsu frakcijas pār-
liecības jādod vieta kā valsts uzņēmības principam,
tā privātās uzņēmības principam. Te nav ierādāma
sevišķi izcila vieta vienam principam uz otra rē-
ķina. Bija ierosinājumi likvidēt Liepājas kara ostas
darbnīcas, likvidēt Valsts kuģu pārvaldi u. t. t.
Bija sastādīta vesela saimnieciska programma, ku-
ra bija paredzēts dažādus valsts pasākumus likvi-
dēt un nodot tos privātās rokās. Mūsu frakcija sek-
mīgi ieņēma noteiktu viedoklī pret šo programmu.
Ja likvidētu visus šos valsts uzņēmumus, tad likvi-
dācija, protams, nenotiktu uzreiz, līdzekļi neie-
nāktu valsts kasē, bet jaarī ienāktu valsts kasē, tad
tikai caur Hipotēku banku. Ja Hipotēku banku mēs
nu pievilktu pie šādu autonomo uzņēmumu likvidē-
šanas, tad tādā gadījumā ciestu namsaimniecība un
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citas nozares, vārdu sakot — tie saimnieciskie vir-
zieni, kurus mēs esam nolēmuši caur Hipotēku ban-
ku atbalstīt. Tas nebūtu vēlams un pielaižams.
Tamdēļ še pirmā kārtā vajaga atrast līdzsvaru, vi-
su to vajaga saskaņot un tur, kur ir veselīg[ piemē-
rot valsts uzņēmības principu, to arī piemērot, to-
mēr nepieļaujot stāvoklim noiet tik tālu, ka valsts
uzņēmība sāktu izkonkurēt privāto uzņēmību, kur
tai ir dabīgi un veselīgi pamati. Pret privātuzņē-
mību tāpat jāizturas saudzīgi. Te jāievēro zināma
normēšana, jāievēro sadarbības princips.

Daži runātāji, sevišķi no viskreisākā stūra, un
arī daži sociāldemokrātu runātāji teica, ka mūsu
Iekšlietu ministrijas, Kara ministrijas un Tieslietu
ministrijas krediti esot par lieliem, apzīmēja tos
par neražīgiem un aizrādīja, ka to kopsumma snie-
dzoties pāri par 50 miljoniem. Ir pilnīgi pareizi, ka
kopsumma pārsniedz 5p.000.000 latu, bet nevar ska-
tīties tā, ka tie ir neražīgi krediti. Saprotams, ra-
žīgas vērtības, kā tādas tas nedod, bet dod to gal-
veno un izšķirošo — ka mēs šai Augstā namā va-
ram sēdēt un brīvi kārtot savas lietas. Citādi visi
mūsu likumi būtu neesoši un uz smiltīm rakstīti. Sa-
protams, Jankus kungam nepatīk, ka mēs savu pil-
sonisko valsti varam veidot pretēji tiem varmācī-
giem principiem, kas skan aiz austrumu robežas.
Tāpēc nevar skatīties tā, ka tie 50 miljoni latu tiek
izsviesti neproduktīvi bez kādas nozīmes un vērtī-
bas. Iekšējā drošība, man liekas, ir lielākā vērtī-
bā. Mūsu valsts līdz šim šinī virzienā ir veikusi lie-
lu un plašu darbu, un tas ir tikai jāveicina. Jūsu
interesēs ir veicināt nemieru, rīdīt; mūsu inte-
resēs ir uzturēt mieru un kārtību,
lai katrs iedzīvotājs, katrs darba
strādnieks varētu mierīgi veikt sa-
vu darbu unbaudīt sava darbaaug-
ļus.

Te aizrādīja uz tautas namu būvi. Pēdējos ga-
dos uzbūvēts diezgan daudz tautas namu. Jāsaka,
ka dažās vietās konstatēti diezgan lieli kuriozumi.
Piemēram Jaunburtniekos ir uzbūvēts viens tautas
nams, bet nepilnu kilometru tālāk — otrs. Tāds
pats stāvoklis ir Lielvārdē: viens tautas nams Rem-
batē, otrs — Lielvārdē, pie kam tikai maza upīte ir
starpā. Valkā arī ir divi tautas nami. Es negribu
liegt līdzekļus šai kultūras iestādei, bet jāsaka, ka,
tautas namus būvējot, vajadzīgs noteikts plāns. Tā-
pēc ir pareizi un labi, ka tautas namu būvēm līdz
šim nav paredzēti ^

vajadzīgie līdzekļi, kamēr būs
lietderīgs plāns. Šis plāns nav vajadzīgs politisku
iemeslu dēļ. Mums ir tautas nami pilsētās un paga-
stos, bet daudzām partijām, kurām tur nav noteik-
šana, nav iespējams tanīs tikt iekšā, lai gan šie tau-
tas nami ir celti par tautas grašiem. Piemēram
Liepājā netiek iekšā neviena no pilsoniskām organi-
zācijām. Allažos, kur ir zemnieku savienības ie-
spaids, nevienu demokrātiskā centra runātāju nelaiž
iekšā. Tā ir lielākā politiskā bezkaunība, kāda vien
var būt, vai nu vienā, vai otrā spārnā. Tikmēr, ka-
mēr pastāvēs tāda neveselīga parādība, tā neveici-
nās kultūru, bet gan, radīs politiskus asumus un
rūgtumu mierīgos pilsoņos, kas redz, ka te notiek
politiska varmācība, ka te izpaužas atsevišķas par-
tijas diktatūra. Tāpēc šis jautājums jākārto citādi.
Mums jāgādā, lai tautas nami būtu visiem pieietami.

Tālāk te Bļodnieka kungs atzīmēja, ka budžetā
stipri pieaudzis kāds postenis, proti — valsts darbi-
nieku atalgojums. Viņš aizrādīja, ka te summa
sniedzoties līdz 39.000.000 latu. Man jāatzīmē, ka

i mums ir vēl tādi saimnieki, kas saviem gājējiem vai
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darbiniekiem nemēdz vai nespēj samaksāt to, kas :
viņiem nākas. Diemžēl, tāds saimnieks ir arī mū-
su valsts. Arī ta nespēj atlīdzināt valsts darbinie-
kiem to, kas tiem pienākas. Mūsu oikonomiskie ap- >
stakli to neatļauj. Pagājušā gadā ir sperti daži soļi
uz priekšu unjr panākts zināms uzlabojums ierēdņu
algu jautājuma, bet tas vēl nav viss. Mūsu darba
intelliģence nedabū to, kas viņai pienākas, un ka
tas tiešam tā, to rāda arī statistiskie skaitļi. Šie
skaitli rada,_ ka mūsu skolotāji, mūsu karavīri un
tāpat arī mūsu policijas darbinieki nebūt nesaņem
savam stāvoklim un pienākumiem piemērotu algu.
Ir ari vel daudz citu nozaru, kur algas paaugstinā-
mas, bet valsts darbinieki vai nu aiz ideālisma, vai
arī atrodoties bezizejas stāvoklī spiesti strādāt arī
par zemu algu. Tāpēc mēs nedrīkstam teikt, ka te
butuviss darīts. Mums vēl daudz jādara. Ja pa-
skatāmies, cik saņem laukstrādnieks un cik saņem
20. kategorijas _valsts darbinieks, tad jāsaka, ka 16.
kategorijas ierēdnis saņem mazāk nekā vienkāršs
laukstrādnieks.

Tagad manjāpiegriežas lauksaimniecības jautā-
jumiem. Visasākais te ir lauksaimniecības kultūras
pacelšanas jautājums. Lauksaimniecības kommisi-
jā g\x\ likumprojekts, kas ir visai steidzīgs un vaja-
dzīgs; tas ir agronomiskās palīdzības nokārtošanas
likums. Šis likums ir kā liels vezums,ko nevar da-
būt no vietas. Kamdēļ? Gluži vienkārši tamdēļ,
ka mums ir privātas biedrības ar savām centrālēm
un saviem atzarojumiem. Šīsbiedrības saņem lie-
las summas, un kad nu šo likumu izdos, tad tā nabas
saite, kas šīs organizācijas saista, pārtrūks. Katrs
darbinieks, kas tur strādā, zinās, kā kārto agrono-
misko palīdzību — ka atvēlētie līdzekļi savu mērķi
nesasniedz; jaarī sasniedz, tad tikai ļoti mazā mērā.
Šis likumspar agronomisko palīdzību steidzoši jā-
izdod un jārealizē, bet, diemžēl lauksaimniecības
kommisijā visu laiku to silda un silda un nevar iz-
celt dienas gaismā. Tamdēļ mūsu pirmais pienā-
kums ir — censties šo likumu reiz pieņemt, lai no-
vērstu reiz par visām reizēm tās nenormālības, kā-
das tagad pastāv mūsu laukos. Paši lauksaimnieki
saka: nedodiet mums pabalstus, jo tie
demoralizē, bet dodat mums lētus, pie-
ejamus kreditu,s. Mūsu kaimiņu valsts Igau-
nija var būt mums šai ziņā par paraugu, strīpojot
visus pabalstus. Ja šo likumu par agronomisko pa-
līdzību izdos un visu šo lietu noorganizēs citādi, tad
visus līdzekļus saņems taisni lauki, kur tie patiešām
vajadzīgi. Tāpēc, slēdzot šo īsu atsauksmi, es vēl-
reiz uzsveru lauksaimnieku galveno domu: dot vi-
ņiem nevis pabalstus, bet lētus kreditus. Tad pa-
celsies lauksaimniecības kultūra un atplauks visa
saimnieciskā dzīve.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Dažos vārdos
pakavēšos pie vispārējās debatēs aizskartā ticības
jautājuma un atbildēšu baznīckungam Pastoram.
Man jāaizrāda, ka mēs esam pilnīgi pretējās domās
nekā garīdznieki par garīdzniecības lomu vēsturē,
kura iedomājas, ka viņai ir liela loma tautas attīstī-
bā un tautas vēsturiskā veidošanā. Lai gan kristī-
gā ticība ir jau veca, 2000 gadu veca, viņa savā vē-
sturiskā pastāvēšanas laikā ir bijusi stiprs ierocis
mantīgās šķiras rokās. Varbūt pašā sākumā kristī-
gā ticība bija nabadzīgo ļaužu aizstāve un varbūt arī
atspoguļoja sevī vienlīdzību un taisnību, bet tālāk
arvien vairāk kristīgā ticība izvērtās par briesmīgu
slogu, kas apspieda gandrīz visas tautas. Tikai vē-
lākos laikos tautai izdevās nokratīt baznīcas un kri-

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

stīgās ticības slogu no saviem pleciem. Un tikai ta-
gad tauta var brīvāk uzelpot, tāpēc ka ir nokratījusi
no saviem pleciem baznīckungu smagās nastas.
(Sauciens.no vietas: «Vai Staļins ir vieglāks?»)

Jāsaka, ka visvairāk tautas tumsību ir veicinā-
jusi katoļu baznīca. Sevišķi par katoliskām zemēm,
kurās ir tik ļoti daudz baznīcas apmeklētāju un par
kurām Pastora kungs teica, ka tās nesot kultūru, jā-
saka, ka tās atšķiras ar savu zemo kulturālo līmeni.
Ņemsim Spāniju. Spānijas iedzīvotāji ir galvenā
kārtā katoļticīgi, un tā arī ir visnekulturālākā zeme
visā pasaulē, jo tur jūsu inkvizīcijas rats ir visvai-
rāk strādājis. Tur tādi kungi, kā Jūs, Pastora kungs,
ir visvairāk nevainīgu cilvēku uzvilkusi uz inkvizī-
cijas rata vai sārta. (Sauciens no vietas: «Bet Fran-
cijā?»)

Ja jūs runājat par Franciju, tad Francija ir aug-
sti kulturāla tikai tādēļ, ka franču tauta ir nosviedu-
si no saviem pleciem baznīcu, franču tauta ir šķīrusi
baznīcu no valsts. Tikai pateicoties tam franču tau-
ta ir sasniegusi augstāku kulturālo līmeni. Visas
citas tautas, piemēram ungāru tauta, kā ticīga tau-
ta stāv uz zema kulturāla līmeņa. Tas viss ir tikai
pateicoties jums.

Tālāk ņemsim mūsu pašu kaimiņu tautu — lei-
šus. Vai arī viņi, varbūt, nenokļuva zem Valdemāra
un citu fašistu sloga tikai tādēļ, ka tur nepārtraukti
pie varas bija garīdzniecība?

Tā tad garīdzniecība visā visumā ir bijusi tā,
kas ir veicinājusi tumsību, jo sevišķi šinīs zemēs,
kur garīdzniecība ir bijusi pie varas, kulturālais lī-
menis vienmēr ir stāvējis zemāk. Arī Krievijā jūs
paši bijāt vainīgi. Jūsu pašu krievu garīdzniecība
bija tā, kas krievu tautu nospieda uz tik zema kul-
tūras līmeņa. Tagad krievu tauta, bez šaubām, mo-
stas pretim.

Ja apskatām garīdzniecības lomu Latvijā un
sevišķi Latgalē, tad, jāsaka, latgalieši, varbūt, ir pa-
likuši pakaļ pārējai Latvijai tikai tādēļ, ka arī tur
jūs vēl esat izstiepuši savus tīklus pāri tautai, ka
jūs vēl esat Latgales tautu savilkuši savos tīklos un
turat viņu ciet. Jūs lielījāties, ka katru svētdienu
jūsu baznīcās sanākot tūkstošiem ļaužu. Visus tos
jūs apmuļķojat, pievelkat ar varu, ar terroru, ar
spaidiem. Viņus piespiež balsot par jūsu 9. numuru.
Godīgā polītiskā cīņā jūs, baznīckungi, neiedabūtu
šeit Saeimā 5 līdz 6 deputātus. Tos jūs varat ieda-
būt tikai ar baznīcas palīdzību. Tā tad jūsu baznīca
ir viens politisks ierocis, viena politiska, bet ne kul-
turāla organizācija.

Ja paskatāmies jūsu baznīckungu lomu Latgalē,
tad redzam, ka baznīckungi ir bijuši tie, kas visvai-
rāk ir apspieduši tautu. Ja vajaga apglabāt kādu
nabadzīgu cilvēku-mirēju, tad, ja nav iespējams
baznīckungam samaksāt, to nelaiž kapos. Ja viens
nabaga cilvēks ir baznīckungam teicis vārdu pre-
tim, ja nav baznīckungam noskūpstījis roku, tad par
to viņu atkal nelaiž kapos. Un ne tik vien nabaga
cilvēks — nesen vēl jūsu pašu partijas dibinātājs,
jūsu pašu veterānis — vecais Trasuns, kurš jūs iz-
cēla, kurš jūs ieveda šai Saeimā, netika laists apgla-
bāšanai kapos. Redziet, ko jūs izdarījāt! Pret Tra-
sunu bija nevis tauta, bet kristīgo kliķe, bīskapa kū-
rija, visa tā kliķe, kas valda šeit jūsu frakcijā. Lau-
lāšana, vai kas cits — viss tiek darīts tikai par sa-
maksu, tikai par naudu. Savās mācībās no kanceles
jūs sludināt, ka jūs esot tie, kas stāvot par to, lai na-
bagam visur būtu atvērtas durvis, bet dzīvē, kad
jums viņus vajaga laulāt un apglabāt, jūs bez naudas
nekā nedarāt. Jūsu vidū ir pat tādi baznīckungi.
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kuri negrib rādīties nabagu tumšajās .istabās. Viņi
brauc gan pie bagātiem, jo zin, ka tur vēl varēs kaut
ko ^abūt.

Ja paskatīsimies ticības mācības pasniegšanu
Latgales pamatskolās, tad redzēsim, ka ari tā ir at-
stāta jūsu ziņā un rīcībā. Paskatīsimies, ka Latga-
les baznīckungs, kurš ir materiāli labi nodrošināts,
kuram ir laba ferma un zeme, kurš ir salasījis no sie-
viņām sieciņus un naudu gan pa 5, gan pa 10 santī-
miem un dzīvo ļoti skaisti, paskatīsimies, kā viņš
izturas, kad viņam jāaizbrauc uz skolu pasniegt ti-
cības mācību. Viņš saka: es nevaru braukt uz sko-
lu ar zirgu, ko draudze ir devusi, par ko draudze ir
sametusi naudu; es braukšu gan uz skolu pasniegt
ticības mācību, bet tikai ar to noteikumu, ka jūs man
atsūtīsit pretim zirgu. To vajaga aizjūgt skaistā
droškā, vai «lineikā,» vai skaistās kamanās, un tad
aizvest baznīckungu uz skolu. Bez tam vajaga kār-
tīgi par visām paredzētām stundām samaksāt. Tikai
ar šiem diviem noteikumiem, pirmkārt — ka viņam
labi samaksās, un otrkārt — ka viņu labi izvizinās
līdz skolai un atpakaļ, mācītājs apņemas braukt pa-
sniegt ticības mācību skolā.Kā jūsredzat, jūsu ticību,

ļ

jūsu dogmu un jūsu mērķus var pirkt skolās tikai par
naudu — par to naudu, ko jūs ar terrora palīdzību
piespiežat maksāt. Kur tas citādi nav iespējams, tur
jūs paši ierodaties skolas padomē un piespiežat na-
baga zemniekus dot šķūtis no baznīcas līdz skolai,
un atpakaļ. Ja gadās kādi bezzemnieki vai strād-
nieki, kuriem zirga nav, tad viņiem jāiet pie kaimi-
ņiem un jālūdz zirgs par maksu, ko aizvest mācītāju
uz skolu. Citi skolotāji tādas privilēģijas skolās ne-
redz. (Starpsaucieni.) — Jūs, Ozoliņa kungs, pastā-
stait labāk par savām vēstulēm, ne par šīm lietām!

Tālāk man gribētos aizrādīt uz to kulturālo lo-
mu, to «kulturālo» uzstāšanos, to «toleranto» uzstā-
šanos, kādu še Pastora kungs atzīmēja. Sakait, Pa-
stora kungs, vai Jums kaut drusku bija kauns, kad
Jūs tā runājāt! Atminieties nesenos laikus! Atmi-
nieties tikai pagājušā gada 17. novembri, kad viena
organizācija Rēzeknē bija uzbūvējusi Tautas namu,
un ko jūs darījāt vēlāk, kad nams bija gatavs, kad

I

viss jaubija kārtībā. Jūs saorganizējāt veselu kad-
ru savu piekritēju un aizbraucāt, lai iesturmētu šo
iestādi, lai ievilktu to savos tīklos. (Si, Ivbuļastarp-
sauciens.) Es negribu, Ivbuļa kungs, lai tautas
nams piederētu vienai partijai vien, bet gribu, lai tas
piederētu visai tautai. Bet es labi zinu, ja Jūs, Iv-
buļa kungs un Pastora kungs, sagrābsit šo tautas
namu savās rokās, tad būs skaidrs, ka tur spēlēs ti-
kai ērģeles un būs redzami tikai tie, kam ir gari
svārki. Citi ieeju šai tautas namā neredzēs.

Ja apstājamies pie jūsu' «tolerances,» kaut Sa-
eimas vēlēšanu kampaņas laikā,, tad — kas bija tie,
kas saorganizēja neapzinīgas sieviņas, lai viņas uz-
bruktu politisko pretinieku runātājiem un tos dzītu
nost! Nogāja pat tik tālu, ka tas runātājs, kas še uz-
stājās no šīs katedras, nostājās šo sieviņu priekšga-
lā un aicināja ar mietiem un bomjiem, kas tikai ro-
kās, uzbrukt saviem politiskiem' pretiniekiem. Jūs
varat valdīt tikai ar terrora palīdzību.

Es varu minēt vairāk piemēru. Piemēram Vi-
ļakā vai

^
Užvaldē, Pastora kungs 1925. gadā bija sa-

organizējis veselu trieciena bataljonu, sastāvošu no
sieviņām, nelūkojoties uz to toleranci, ar ko viņš
šeit plātījās. Tā nav tolerance, ja uz draudzes ze-
mes, kas pieder visiem pagasta iedzīvotājiem, baz-
nīckungi neļauj noturēt politiskas sapulces saviem
pretiniekiem, bet atļauj noturēt tikai tām partijām,
ar kurām viņi iet ciešā kontaktā, t. i. kristīgiem un
demokrātiskiem zemniekiem. Kad mēs gribējām

noturēt tautas sapulci uz tirgus laukuma, tad baz-
nīckungi parūpējās, lai tas nenotiktu. (Sauciens no
vietas: «Uz likuma pamata!») Jus sakāt, ka tas esot
bijis likumīgi. Man liekas, ka nav likumīgi, ja tauta,
kas sastāv no vairāk politiskiem novirzieniem, ne-
ļauj brīvi izteikties visiem politiskiem virzieniem.
Ja jūs to darāt, ja jūs liekat nelikumīgus šķēršļus ce-
ļā, tad jūs rīkojaties varmācīgi un ar terroru.

Jūs aizvien rīkojaties ar terrorm Sakait, kun-
gi, ko jūs darījāt pirms Saeimas vēlēšanām ar sie-
viņām, kas nāca pie jums grēkus sudzet? Jus vi-
ņām kategoriski noteicāt balsot par tādu un tādu
numuru un ne par vienu citu. Gan aizklāti, gan at-
klāti jūs spiedāt balsot tikai par savu numuru, un ja
jūs Latgalē esat sazvejojuši 5—6 deputātus, tad tas
ir noticis nevis pateicoties jūsu tolerancei, bet gan
pateicoties jūsu terroristiskiem paņēmieniem, ko
jūs lietojāt politiskā cīņā.

Tālāk Pastora kungs te lielījās, ka viņi esot
tie, kas uzstājoties pret lielo ierēdņu armiju, ka vi-
ņi vispār negribot ierēdņus atbalstīt. Kungi, vai jus
nebijāt tie, kas atbalstījāt priekšlikumu par to, lai
augstākie ierēdņi saņemtu paaugstinājumu, bet ze-
mākie nedabūtu nekā! Taisni ar jūsu balsīm šis
priekšlikums tika pieņemts. Luk

^
tādi jus esat bi-

juši! Ne mēs bijām tie, kas gribēja lielos atbalstīt,
bet tieši jūs. Jūs, Pastora kungs, bijāt tie, kas stā-
vējāt par to, lai varētu apvienot gan tiesnešu, gan
deputātu, gan baņķieru un vēl citus amatus vienas
rokās. Vai jūs nebijāt tie? (Saucieni pa kreisi: «Pa-
reizi!») Tā tad jūs esat stāvējuši par to

^
lai tie, kam

jau ir vairāk, kas, tā sakot, jau ir pārēdušies, sa-
ņemtu vēl vairāk, bet maziem lai atņemtu.

Jūsu devīze ir, lai strādniekam, kas pelna 2
latus dienā, maksātu tikai pusotra latadiena. Kad
mēs pacēlām balsi un prasījām atvēlēt līdzekļus
bezdarba novēršanai, tad jūs šai jautājumā ne pirk-
sta nepakustinājāt. Jūs sakāt, ka darbs ir, bet man
jāsaka, ka šogad darba ir mazāk neka_ citiem ga-
diem. Jūs tā runājat tamdēļ, ka nezināt, kadiir ap-
stākļi. Jūs neesat bijuši uz laukiem, bet kārtoļat
šeit Rīgā.savas lietas, kuras jūs neesat nokārtojuši;
jūskārtojat savas sēklas lietas,kurās jūs esat tā sa-
pinušies, ka nevarat tikt laukā. Jūs arī palīdzat
zemnieku savienībai tikt galā ar viņas veikaliem.

Jūs sakāt, ka meliorācijas lietas slikti nostādī-
tas. Bet sakait, kas parzin šīs lietas Latgalē! Vai
tas neesat Jūs, Ivbuļa kungs? Jūs taču esat mini-
stra biedrs, bez kura piekrišanas Latgalē nevar re-
alizēt nevienu lēmumu. Tāpēc Jūs esat vainīgs, ja
tur nav pietiekošā mērā gādāts par meliorāciju. Tā
tas ir bijis vienmēr, tā tas ir līdz pat pēdējam lai-
kam, un Jūs nekā neesat darījuši. Pajautājiet sa-
vam frakcijas kollēgam Jukšinskim, kas bija tie, kad
bija runa par pabalstiem lauksaimniecībai, kuri bal-
soja par to, lai Latgalei atvēlētu noteiktu summu no
meliorācijas fonda. Tā bija opozīcija, ne jūsu kai-
miņi labā spārnā, ar kuriem jūs kopīgi ieejat valdī-
bā. Kad jums vajaga iecelt kādu augstāku ierēdni,
kad jums vajaga «šeites» taisit, tad jūs ejat kopā ar
labo spārnu, un tikai kreisais spārns var jūs pie-
spiest balsot par Latgales vajadzībām.

Man jāsaka, ka mēs vienmēr esam stāvējuši par
tautas interesēm un stāvam arī tagad. Ņemsim to
pašu nodokļu jautājumu. Pagājušā gadā mēs patie-
šām atcēlām uz 2 gadiem personas nodokli, šogad
mēs liekam priekšā to pavisam atcelt, bet jūs bijāt
tie, kas teicāt, ka to nevar atcelt. Tāpēc ir palicis
personas nodoklis, ir palicis šis visnetaisnīgākais
nodoklis, kuru jūs gan solījāt atcelt, bet par ko jūs
Saeimā nebalsojāt. Kad jūs aizbraucāt uz Latgali,
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jūs sākāties aizstāvam tautas vajadzības, bet, at-
braukuši Rīgā, jūs Saeimā rīkojaties pretēji. Latga-
lei jūs solījāt personas nodokļa atlaišanu, šeit Rīgā
turpretim stāvat par tā atstāšanu. Latgalē jūs solāt
visādus pabalstus, gan bezzemniekiem, gan sīkzem-
niekiem, bet šeit balsojat pret visu to. Latgalē iūs
sākāties aizstāvam sīkzemniekus, šeit Saeimā jūs
balsojat tikai par zemnieku savienības priekšliku-
miem, kas grib pabalstīt lielsaimniekus, lauku pelē-
kos baronus. Bet Latgales sīkzemniekam atliek ti-
kai, tāpat kā līdz šim, smakt zem jūsu pātagas. (St.
Ivbuļa starpsauciens.) Ivbuļa kungs, man Jums jā-
saka, ka Jūs savu polītiku realizējat diezgan pareizi
aiz tāda aprēķina, ka Jūs zināt: jo muļķīgāka būs
tauta, jo vairāk varēs šo tautu šmaukt.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvanī): Es lū-
dzu izteikties drusku parlamentāriskāk.

I. Muižnieks (turpina): Jo vairāk būs baznīcu un
baznīckungu, jo zemāks būs tautas izglītības līme-
nis, jo tas. būs labāk jums. Jūs, Ivbuļa kungs, itin
labi saprotat, ka tad jums vienmēr būs liels kadrs
balsotāju, kas vienmēr stāvēs baznīcas astē un kam
baznīckungi varēs pateikt, par kuru numuru jābalso,
kādi kandidāti no saraksta jāstrīpo.

Vēl gribu pakavēties pie tās kultūras, ko snie-
dzot baznīckungi. Baznīcas būtībā nemaz neslu-
dina kristīgo ticību, bet gan jūs esat pārvērtuši baz-
nīcas par mītiņu būdām. Baznīcās pirms Saeimas
vēlēšanām un arī tagad notura mītiņu runas. Cita
nekā tur nevar atrast. Tur nolamā kreisās politi-
skās partijas, nosaucot tās par kommūnistiem, un
piedraud, ka nevienam netiks piedoti grēki, ja ne-
balsos par 9. numuru. Tāpat piedraud, ka nevienam
netiks pieļauts glabāt savus mirējus kapos,Ja nebal-
sos par 9. numuru. Bez šaubām, neattīstītā tauta
jums arī notic un tā noticēdama ievēl jūs šeit Sa-
eimā. Šeit Saeimā jūs varat uzmākties viņai par
kakla kungiem, varat uzmaukt viņai vēl jaunas un
smagākas sakas. Man jāsaka, ka laimīga būs tau-
ta un sevišķi laimīga Latgale tad, kad viņa atsvabi-
nāsies no jūsu aizbildniecības un terrora. Tad viņa
būs laimīga, jo tad viņa būs atsvabinājusies no tum-
sības un no tiem māņiem,ko jūs viņiem sniedzat.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Pommeram. (Troksnis pa kreisi.)

J. Pommers (pareizticīgo un vecticībnieku ve-
lētāju un apvienoto krievu organizāciju frakcija):
Kā jaukatru reizi, apspriežot budžetu, tā arī šoreiz
mūsu marksisti nāk ar spilgtiem jauniem un netais-
niem uzbrukumiem baznīcai un ticībai. Sakarā ar
budžetu, kā arvien, ir ļoti maz, vai pat nav nemaz.
Lietišķa satura šinīs uzbrukumos baznīcai nav pa-
visam. Tā arī šodien. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Bastjāņa kungs ar lielu bravūru ziņoja, ka kāds mā-
cītājs Vozņesenskis Latgalē dziedājis „Bo>Ke, uapn
Kpann!" (Starpsaucieni; troksnis pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvanī): Lū-
dzu atļaut runātājam runāt!

J. Pommers (turpina): Ja tiešām, šādam nodarī-
jumam būtu bijusi vieta un ja šādam nodarījumam
būtu bijušas politiskas demonstrācijas pazīmes,_ ka
to šeit atzīmēja Bastjānis, tad neapšaubāmi ir musu
administrācija, ir mūsu prokuratūra jau sen būtu
piegriezušas vērību šim notikumam. Tas nav no-
ticis. Arī Bastjāņa kungs, to ziņojot ar viņam piemī-
tošo viltību, neminēja šeit ne vietas, ne lika, ne ap-
stākļu, kādos Vozņesenskis būtu dziedājis „Bo>Ke,
uapn xpauH"! Noteikti jāliecina, ka tādu rīcību Vozņe-
senskis nav pielaidis ne baznīcā, ne skolā, ne kāda
sabiedriskā iestādē — tā tad nevienā tādā vieta, kur
tiešām šim gadījumam varētu būt demonstratīva no-

zīme. (Saucieni pa kreisi.) Šeit sociālisti kliedz -
krogu! Nē, garīdznieki krogos neiet un tur ar jums
nesēd! (Saucieni pa kreļsi: «Bet pie sevis mājās
sēd!») Šeit, man liekas, marksistu čeka ir devusi
Bastjānim nepareizas ziņas.

Pārsteidzošais šai gadījuma ir tas, ka mark-
sistu čeka neseko vairs sabiedriskiem notikumiem,
bet laužas iekšā privātās mājās un tur spiego, ko
pilsonis dara savā lūgšanas istaba

^
ko dara sava

ēdamistabā; ar vārdu sakot, ta ir ta čekas roka, kas
spiež pilsoņus ne tikai sabiedrība, bet arī mājas —
viņu dzīvoklī. Mēs, varbūt, drīz dzirdēsim Bastjā-
ņa kunga ziņojumus, ko kurais pilsonisvara sava
katlā, varbūt, dzirdēsim, ko saruna privātas sarunas
dzīvokļos — čeka to vēro. Varbūt mes drīz dzirdē-
sim arī par to, kas pilsoņiem nakts podos. Ja

^
jus

to darāt, un nav jums kauna to darīt, tad lūdzu šurp
nenākt. Lūdzu šurp nenākt ar tādiem čekas novēro-
jumiem, jo tā ir nepieklājība, ta ir neapziņa, kas pie-
klājīgā sabiedrībā nav pielaižama.-

Tikdaudz par šo atsevišķo gadījumu, par kuru
šeit ziņoja Bastjānis.

Tagiaidi pāriesim pie tiem_vispārējiem, vilcieniem,
ar kuriem marksisti še uzstājas pret baznīcu._ Viņi
vispirms ar vislielāko noteiktību norobežojas no
Makdonalda, Hemdersona, no_ Vanderveldes, no
visiem tiem kulturāliem socialistiem,_ kas, ievē-
rojot iecietību pret reliģiju, strada rietumos.
To viņi darīja pareizi, jo viņiem tuvāka
un ciešāka radniecība ir tiļkai jāir aulstrui-
miiem. Tur viņu biedri sež_ komisāru amatos,
daži no viņiem paši ir sēdējuši tādos amatos un, var-
būt, sēdēs arī nākotnē. Bet mels, pilsoņi un se-
višķi mēs, ticīgie pilsoņi, zinām jūsu darbus un tā-
pēc nekad nevairāmi būt par jumsi un ar jums. Un
nekad nebūsim par jums! Arī budžetu apspriežot
nē! Mēs nestiepjam ne no sevis, ne no citiem, ka
budžetā ir daži robi. Tie tiek laboti un tols vel la-
bos dažādās apspriedēs, bet mes vienmēr stāvam
un visiem kristīgiem jāstāv pret jums, jo mes 'zi-
nām, kas jūts esat. Ja mes tagad, balsojamu par šo
budžetu, tad mēs to uzticam šai valdībai. Kapec
mēs to darām? Viens no iemesliem — lai nedotu
budžetu, valdīšanu par zemi _un_ valsti jūsu rokas.
iMlēs zinām, kais jūs esat un ka jufe vaidat.

Paskaidrošu ar dažiem piemēriem Jūsu rīcību
ticības Ilietās tanī zemē, kur jus jau vaidat, kur jums
visa vara rolkās. Jūs pazīstat to zemi par kuru es
runāšu. Tāpēc ets to vārda nepieminēšu, bet atzī-
mēšu kā juridisko, tā faktisko stāvokli, kāda jus
tur baznīcu esat noveduši.

Vispirms — baznīca tur ir nostādīta tāda stā-
voklī, ka viņai visā visumā un arī viņas organizā-
cijām un iestādēm tanī valstī nav juridiskais per-
sonas tiesības, nav arī īpašuma tiesības. Viņa ir
padarīta pilnīgi beztiesīga. Šie ierobežojumi baz-
nīcām pie marksistiem sniedzas tik tālu, ka. viņi
saka, ka jāpadod 1kriminālai ia:tibildibai un jāsoda
visi tie, kas baznīcai piesavina juridiskas personas
tiesības. Lieta ir nostādīta tā, ka nevienam nav
tiesība runāt baznīcas vandā. Nevienu organizā-
ciju neuzskata par «koillektīvu», bet ffikai par at-
sevišķu perlonu sakopojumu. Ja šīs atsevišķas per-
sonāls sūta pārstāvi pie valdības ticības lietas, tad
šo pārstāvī nepieņem, viņš ir atbildīgs tikai par sevi
un runā tikai sftivā vārdā. Redziet, baznīca un tas
organizācijas ir novestas absolūti beztiesiska stā-
voklī.

Tagad ņemsim stāvokli, kāda ir novesti baznī-
cas kalpi- (Sauciens pa kreisi): «Kur? Latvija?») —
Pie marksistiem. — (Sauciens pa kreisi: «Kas ir
marksisti?») — Tie, kais tic Mārksam, islludina Mark-
Ēia mācību un kas ir bijuši komisāri — kaut sociāla

24*
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apgāde! — (Saucieni pa kreisi: «Vai viņš nevar
runāt par budžetu?» — «Par to viņš nejēdz!» —?
«Ko viņš vispār jēdz!») — Garīdzniekiem ir ņemtas
visas pilsoņu tiesības. Viņiem' nav vēlēšanu tiesī-
bas ne veilsfe apdomā, ne vietējā apjomā. Tā tad
viņi nevar piedalīties valstiški-sabiedriskā dzīvē.
LA Balodis no zemnieku un strādnieku frakcijas:
«Skaties labāk uz augšu, ko tu skaities iuz zemi!»)
Viņiem nav tiesības piedalīties arodbiedrībās, bet
marksistu apstākļos tas nozīmē tikpat daudz, ka
viņiem nav_ tiesības uz darbu un maizi — viņiem
jāmirstbada. Viņiem nav ticsībais piedalīties koope-
ratīvos. Tas ir tikdaudz, ka viņiem nav tiesības
piedalīties saimnieciskā dzīvē. Pēdējā gadā lieta ir
nogajumi tilk tālu, ka viņiem atņemtas tiesības turēt
dzīvokli un saņemt pārtiku, ar vārdu sakot — šie
cillveki ir izslēgti no .dzīves. (Sauciens pa kreisi:
«Netiek pie gaļas- podiem!») — Jūs laikam nezināt,
ka_ musu jikumjs gaiļu, pavisiaim noliedz, — pēc gaļas
mes nekarojam. (Jautrība.) — Iesim vēl tālāk,
tēlojot marksistu seju! Svētās, grāmatas nav at-
ļauts

^
drukāt. Ja kādas no ārzemēm grib ievest,

P
tad tas uz robežas aiztur. Dažus gadus atpakaļ
Anglijas bībeles biedrība gribēja sūtīt uz Krieviju
dažus_desrn«'t tūkstošus bībeļu, bet uz robežas tās
aizturēja, Krievijā neielaida. Nācās tās izdalīt pie-
robežas valstu pilsoņiem. (Sauciens pa kreisi:
«Tas bija labi!») Agrāk drukātās grāmatas pār-
ņemtais valsts _ īpašumā un .sadedzinātas, vai aizsūtī-
tas uz fabrikām pārstrādāšanai papīri. Visas baz-
nīcas skolas, sākot ar tautskolām, vidusskolām u.
t. t. marksisti ir slēguši. Neviena no šīm, iestādēm
miavjspejiga atjaunoties, jo likums to noliedz ar kri-
mināliem draudiem._ Noliegts uz visstingrāko pa-
sniegt bērniem skolā, _vai mājā, vai baznīcā ticības
mācību. Kas iedrošinās, _to darīt, to sauc pie krimi-
nālatbildības un soda kā niknāko krīmiināīnoziedz-
nieku

^
(Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Es to saku

tamdēļ, ka tas man ir noteikti _ zināms, es runāju
uz dokumentu pamata un tāpēc man jūsu «pa-
reizi» nemaz nav vajadzīgs.

Redziet, tāds ir baznīcas kalpu un visu ticīgo
jūridislfc'aife stāvoklis marksistu zemē. (Starpsaucieni
strādnieku un zemnieku frakcijas solos.) Kas nav
marksistu^ partija, nevar ieņemt nevienu atbildīgu
vietu. Ta tad ne tikai baznīcas kalpu, bet arī visu
ticīgo laju tiesības ierobežotas līdz pēdējam. Ir bi-
jis daudz gadījiumiu, kur angsti vīri tilkai tāpēc, ka
pieļāvuši izpildīt dažulsbaznīcas rituālus, ka laulāju-
šies, vai kristījušai bērnus pie garīdznieka, izsJēgti no
dienesta un partijas._ Tādi ir spaidi, kādos dzīvo ti-
cīgie marksistu zeme, un tādi būs spaidi, (ja kādreiz
marksisti iegūs varu šai zemē. (Starpsaucieni pa
kreisi.)

Es runāju par juridisko pusi Faktiskā puse ir
vel ļaunāka. Baznīcas noārda. Pēc pašu mark-
sistu atzinuma esot noārdīti apmēram 4000 baznīcu.
Tas nav taisnībai. Tanī zemē pastāvēja 922 klo-
steri; katra klosterī bija vairāk baznīcu. Tagad visi
klosteri bez Uzņēmuma sīēgtl Tā tad, ja ņemam
tikai klosteru baznīcas, tad vien jau baznīcas ir
s'legtlas tūkstošiem:. Ja vēl pieskaitām speciālu uz-
devumu baznīcas, ka skolu, kapa un atsevišķu re-
soru baznīcas, kuru skaits sniedzās desmitos tūk-
stošos un kuras tagad ir slēgtas, tad ne par 4000
baznīcu slēgšanu var but runa, bet pēc vecās stati-
stikas d_atiem te butu jārunā par desmitiem tūksto-
šiem slēgtu un noārdītu baznīcu. (O. Jankus no
vietas:_ «Vai Jūs runājat par Krievijas budžetu?»)—
Es runāju par to budžetu, ko mēs negribam uzticēt
marksistiem!—

Blakus visiem- tiem spaidiem; ko marksisti lieto
pmet ticību un ticīgiem, sevišķi viena pazīme ir zī-mīga un svarīga — tas, ka tiek lietota visnekaunī-

gākā, visnežēlīgākā, visnecilvēcīgākā pieismiešana.
Nošauj desmitiem tūkstošiem cilvēku. Jau tas ir
ļauns darbs. Marikasti ir nošāvuši pagājušos 10 ga-
dos vairāk kā 30 bīiskapu, marksisti ir nošāvuši
10.000 mācītāju; bet to laicīgo, kas ticības dēiļ ir
cietuši, to skaits sniedzas simtos tūkstošois. Bet
viņi ne tikai' bendē, viņi arī piesmej bendējamos.
Ņemsiim.piemēram' tādu gadījumu. Iesloiga draudzes
galvu, augstāko garīdznieku, čekā. (Saudenis no
vietas: «Kā savā latikā rīkojās Krievijā? Vai' Jūs
ari to nevarat pastāstīt?») Šterna kungs, ja būs va-
jadzīgs, es arī to pastāstīšu. (Sauciens no vietas:
«iKurš vairāk asiņu ir dzēris?»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Labāk, de-
putāta kungs, būtu, ja Jūs. tik daudz neielaistos sī-
kumos, bet runātu par vispārīgām Metām. (Jtatrīlha.)

J. Pommers (turpina): Es atļāvos šeit, priekš-
sēdētāja kungls, raksturot marksistu taktiku un prak-
tiķu, lai. pierādītu, ka mēs nevairām uzticēt budžetu
marksistiem, bet gribot negribot tas jāuzticpilsoņu
valdībai. — Šo pašu ieslodzīto garīdznieku liek pie
raniiftāriem darbiem, viņam tie jāizpilda sava ka-
tedras pilsētā. (Starpsaucieni.) Šie sīkumi ir va-
jadzīgi, lai raksturotu jūs, smaržīgos marksistus.

Visus piesniiiešanas faktus un veidus nav _ie-
spējams uzskaitīt. -(Starpsaucieni.) — Tā ir jūsu
smarža, ne mūsu! — Šie fakti, man liekas, ir tik
irkaidri un noteikti runājuši; ka katram' sapratīgam
cilvēkam, katram ticīgam ir gaiša lieta, ka nav ne-
kā draudošāka, valstij, nav neka draudošāka tautai,
kā pielaist šos kungus, kuri Dieva nebīstas nn cil-
vēku nekauņās, pie valdīšanas, pie_budžeta izpildī-
šanas. Arī es šodien saku, ka mēs balsosim par
budžetlai nodošanu tagadējai valdībai, jo mēisi neva-
ram jums — marksistiem, ticēt. (Starpsaucieni pa
kreisi.) Korruptanti? Jūs paši piederat pie tiem!
Jūs esat pinmie un pēdējie korruptanti! (Saucieni
no vietām: «Nost!») .

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Jukšiniskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija): Muižnieka kungs visu laiku savā runa maz
aizskāra budžetu, bet Jēla fcrokodiiļa asaras par Lat-
gales garīdzniecību. Mēs ļoti. labi saprotam, kapec
viņš to darīja. Ja Muižnieka kiumgs seM uztraucas,
jauztraucais visa sociāldemokrātu partija parLat-
gali, tad ir ļoti saprotams, kāpēc tas tā ir. Tapec,
ka Latgalē tagad 'SocJāildēmOkratii ir galīgi zaudējuši
savu nozīmi. Kreisais elements L&tg&le turpmāk
nekādā ziņā vairs nebalsos par socialdemoktratieim.
(J. Baloža starpsaucienis,) — Jūs, īlena kungs, par
šo lietu varat nunāt cita vieta! — Jļai tagad Latgales
kristīgie, Latgales baznīckungi um pilsoniskie depu-
tāti, katram Latgales apzinīgam zeminiekarn atver
acis un norāda, cik lielā mērā jūs,aizstāvat Latgales
'intereses, tad gluži labi ir .saprotama jūsu uztrauk-
šanās.

Tālāk mēs dzirdējām vēl pārmetumus, ka Lat-
gales baznīckungi esot tie, kais veicinot 'tumsību Lat-
gales zemniekos, neļaujot uzplaukt Latgales kultū-
rai:. (V. Bastjānis no vietas: «Skaidrs!») Bast-
jāņa kungs, paprasait tiem ļaudīm,, kas pazīst Lat-
gali— arī starp sociāldemokrātiemir viens otrs lat-
galietis, kas varēs Jums pateikt, ka daudzijio taga-
dējiem deputātiem ir baudījuši (savu iziglītīlbiu pie
mācītājiem. Airī pats Muižnieka kungs ir gājis mā-
cītāju skolā. Varu. teikt, ka daudzi tikai pateicoties
mācītājiem ir beiguši skolu, daudzi, pateicoties mā-
cītājiem', ir iekļuvuši' augstskolā un diaži, pateicoties
mācītājiem: reprezentē Latgali šeit. Jāsaka, jaLat-
igallei nebūtu mācītāju, tad Latgale būtu tikpat tuimša .
kā Albānija. Latgalē bija noliegta, katra kultūra;
līdz 1905. gadam Latgalē bija noliegtsdrukāts vardsi,
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Lattgialle nebija nevienas grāmatas un neviena laik-
raksta. Ja Latgale, gribēja 'dabūt kādu grāmatu,
tad to varēja pirkt tikai no žīda, kas nelegālā ceļā
tādas grāmatas ieveda, no Viļņas. 1905. gadā, kad
tika 'dota brīvība, kasi bija pirmie, kas drukāja grā-
matas un laikrakstus? Vai tic nebija Latgales ga-
rīdznieki? Vai jus tikai tikdaudz zināt par Latgali?
Varbūt jusatcerēsities vienu otru darbinieku? Var-
būt juis zināt brāļus Skrilndas? (Starpsaucieni un
troksnis pa kreisi.)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvanī): Es
kidzu netaisīt tik lielu troksni! Starpsaucieni ir
atļauti, bet ne troksnis.

A. Jukšinskis (turpina): Brāļi Skrimdais bija
pirmie, kuri laida tauta plašu Latgales laikrakstu,
kas pastāvēja līdz 1918. gadam. 1918. gadā —
M|uižinieka_kungs to ļoti, labi zina — viņa pagasta
cilvēki Rēzekne redakdļju ir izdedzinājuši un iz-
laupījuši. To ir darījuši jūsu marksisti! (Troksnis
pa kreisi.) Mets, nesam kultūru, bet jūs laupāt un
dedzināt redakcijas! (Troksnis pa kreisi.)

Jūs junāiat, ka Latgales zemnieki un Latgales
iedzīvotāji neieredzot garīdzniecību. Nē, kungi, es
teikšu — ir otrādi! Vienu otru socšķi gan viņi ne-
ieredz

^
Piemēram Muižnieka kungs nav noturējis

Latgale nevienu sapulci. Ja viņš parādās kādā
mītiņapie baznīcas, tad viņu ar āboliem, ar kokiem
un citam lietam aizdzen prom1. (Troksnis pa kreisi.)
Kļausaities, vai tad mēs esam vainīgi, ka Latgalē
jus neieredz! Jūs zināt, ka Latgalē sarkanie ir
diezgan valldlījuši. 1918. gadā Latgalē bija sarkanie,
un Latgale it labi šos sarkanos kungus atceras. Viņa
tos atceras tik labi, ka sarkano iespaida Latgalē
nekaid nebūs.

1918. gadā Rozenovas paigastā bijis tāds noti-
kums. Lai viens no kreisā spārna cienījamiem de-
putātu kungiem, klausās labi, jo tasi attiecas arī uz
viņu. Vārda es viņu nesaukšu. (Starpsaucieni pa
kreisi.) — Varbūt Bruno Kalniņš, bet mans brālis
nav bijis kommūnists. (Bruno Kalniņš no vietas:
«Painteresējieties tuvāk!»)—Kungi, Rozenovas pa-
gasta gribēja apcietināt vienu mācītāju. Tad zem-
nieki_paši gāja un vāca parakstus, Šad' ©rieztos Rē-
zekne pie GPU un mācītāju glābtu. Savāca 600
parakstu, un sūtīja uz_ Rēzekni zemnieku delegā-
ciju. Griezās pie tagadējā viena mūsu cienījamā de-
putāta ar lūgumu, ilai viņš kā iespaidīga persona pie
kommūnistiem darot visu iespējamo, lllai, šo mācī-
tāju neapcietinātu. Un' kas par brīnumu? Mūsu
cienījamais deputāts, kas tagad sēd kreisā spārnā,
marksistu stute... (starpsaucieni pa kreisi) — par
to mes veil_runāsiim, ar viņu pašu —, šis cienījamais
deputāts tūliņ licis izsaukt 2 saikanarmliešuisi, un kad
kāds zemnieks 'gribējis zvanīt pa telefonu, viens ar
duni smērējis šim pa kaklu. Zemnieks, kas gribē-
jis glābt mācītāju saņemts ciet, aizvests uz cie-
tumu un atsvabināts tikai pēc dažiem mēnešiem.
(Starpsaucieni pa kreisi)

Ja mēs apskatām Latgalles tagadējo stāvokli,
tad redzam, ka tur ir_ daudz kultūras organizāciju,
biedrību, kuram Kultūras fonds piešķir plašus lī-
dzekļus, ar kuriem tiek sarīkoti kursi. Kas tos kur-
sus vada? Vienīgi garīdzniecība un skolotāji, kas
pieder pie pilsoņu grupām. Bet jūs, kreisie kungi,
ar tautas namu, ko te ceļ Riigā, kas ir aprijis vairāk
miljonu, vai jus tur kultūru celsit? Jūs iepriekš
esat teikuši, ka jūs tur kaldināsit ieročus,, lai gāztu
buržuju valdību. Jūs tur -kultivēsit šķiru cīņu —ta ir jūsu kultūra. Jus gatavosit partijas biedrus
jaunaiasinsizliešanai.

Vēl es gribētu runāt par to, it kā Latgales kri-
stīgie,Latgales mācītāji esot tie, kas vēlēšanu laikā
krāpjot tautu. Tā ir nepatiesība, jo varmāeībals ne-

kur nav jietotais. Mēs lietojam tikai atklātu, go-
dīgu aģitāciju, vienalga — vai no tribīnes, vai no
citurienes, bet tikai atklātu. Mēs nekrāpa'aim tā, kā
jus. (Starpsaucieni.)

Deputātu kungi, klausaities! Viens no tiem so-
ciāldemokrātu deputātiem ir šeit. Vienosi plašos
sveikos, kur parasti sabrauc ļoti daudz 'tautas, no-
tika

^
dievkalpojums, Visi sagāja baznīcā. Katoļiem

ir tāda paraša, ka_ vienu feliku, no dievkalpojuma no-
metas ceļos um pec zināma laika atkali ceļas augšā.
Šinīs_svetkos baznīca bija klāt arī soclāldēimokrats
Andrejs Vecķalns, un viņš tik svēti tupēja uz ce-
ļiem visu laiku, ka prieks bija skaitīties, min ārā nā-
košie_ ļaudis noteica:_ redz, cik dievbijīgs cilvēks.
Vai ta, kungi, nav krāpšana?

Jūs, kungi, runājat par krāpšanu, bet neredzat,
ka. paš'i tautu krāpjat. Jumsi vajadzēja paskatīties
pašiem uz saviem gadījumiem. Jūs savos mītiņos
runājat, ka gribot cīnīties tikai, pret mācītāju ie-
spaidu un. pret viņu atsevišķām tieksmēm, beti pret
pašu baznīcu jūsiJa'kdaudz neuzstājoties. No jūsu
darbiem mes tomēr redzam; ka jūs visur karojat
pret baznīcu. Jus pfaiši ejat baznīcā iekšā, taisāt
līdz visas ceremonijas, lai tikai dabūtu savai: ievē-
lēšanai vajadzīgais balsis. Kur jūs gribat laitnaist vēl
lielāku krāpšanu neka šeit?

Vēli es gribētu_ runāt par tā saucamo personas
(nodokli. Vairāk sēžu 'no vietas, kāpj tribīnē .sociāl-
demokrātu kungi un stāsta, ka pilsoņi, sevišķi lat-
galiešu un centra grupas, esot solījuši personas no-
dokli atlaist, _bet tagad par to nebalsojot. Kungi,
jus 1927. gada valdījāt veselu gadu un tomēr neat-
ceļat personas nodokli_— neatcēlāt tāpēc, ka jūs ne-
esat spējīgi valdīt; Jus varat būt opozīcijā, bet ne
valdīt Ja jus liek pie stūres, jūs nekam nederat.
Kritizēt jus, varat bet valdīt nevarat. Pašvaldības
kommiisiija izstrādāja jaunupašvaldības nodokli. Mēs,latgaliešu deputāti, bijām pret to, bet ar sociāldemo-
krāta Veckalna baisi tasi tika pieņemts,. (Sauciens pa
labi: «Atkali Andrejs.'») Jā, Andrejs! Daži sociāl-
demokrāti balsoja pretim, bet Vecķalns nebalsoja
nemaz, Jlīdz ar to dodams iespēju laist šo likumu
plenārsēde.

Muižnieka kungs teica, ka Latgalē esot bijuši
tādi gadījumi ka neesot jauts apglabātkapsētā tos,
kas, dzīvi būdami, _neesot maksājuši baznīcas no-
dokļus. Kungi, ta ir nepatiesība. (Starpsau-
ciens.^ Veco Trasunu mēs nelaidām apglabāt
kapsēta nevis . tapec, ka viņš . nebūtu samak-sājis baznīcas nodokli, jo to no viņa nemaz
neprasīja, _ bet tāpēc, ka viņš bija nostājiespret zināmiem _ ticības jautājumiem^. (Starpsau-
ciens.) Par tādam ietam jūs nekā nesaprotat! Ja
arī mes runātu visu nakti; jus,gudri, nekļūtu. — Nav
bijis neviena gadījuma, kad godīgs pilsonis, Iklaist nav
samaksājis nodokli, nebūtu apglabāts. Komimūnistus
un ateistus mes katoļu kapsētā nelaidīsim. (Starp-
sauciens.) Jus taču katra pagastā varat ierīkot
ateistu kapsētas, kuras _ jus_ varat guldīt savus miru-šos, bet katoļu kapsēta mes viņus iekšā nelaidīsim.

Jus runājat arī par tautas. 'Sapulcēm; ka tās ne-
esot atļautas. Mes arī turpmāk neatļausimtās noturēt
pie baznīcu durvīm, jo juls, runādami par baznīcuun ticību, esat metuši taii dubļus virsū. Mēs neļau-sim apgānīt baznīcas!

Priekšsēdētāja biedrs, A. Kviesis: Debates iz-
beigtas. Vands referentam.

Referents J. Annuss: Godātie deputātu kungi!Augstais nams jau ceturta sēdē vispārīgās 'debatēsapspriež valsts budžetu nākošajam saimniecībasgadam. Mes nedzirdējām lierunials pret budžeta uz-būvi. Mam ka referentam jāatbild tikaiuz nedaudzjautājumiem, jo liela daļa no runām, kas te atska-
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neja, nav uzskatāmas par tādam, kas attiektos uz
mūsu budžetu.

Pāreju uz atbildi opozīcijas runātajiem.
Opozīcija izteicās, ka budžetu ir sastādījusi pil-

soniskā koalicija un tāpēc par to nevair balsot. Ru-
devica kungs sacīja, ka strādnieku kulturāli un strād-
niekiem budžetā nekas neesot dots. Tas, kungi, nav
taisnība. Ja apskatām budžeta skaitļus, tad atrodam
tur ļoti daudz tādu summiu, ko dabū_ strādniecība,
kās dod strādniecībai, kultūru, un tāpēc arī visiem,
kam strādniecība, un vispār Latvijas iedzīvotālji stāv
tuvu, vajadzētu balsot par šo budžetu; un nevis at-
sacīties moi tā.

JeskatKumies skaitļos; tie runā visskaidrāko
valodu. Va\-ts darbinieku atalgojumiem budžetā
paredzēti 39.039.400 latu, tā tiaid vairāk nekā pagā-
jušā gada budžetā. Šai summā ietilpst strādnieku
un arī ierēdņu algas, kas savā vairumā nav nekas
vairāk, kā inteffiigenti strādnieki. Dienesta apģērbu
iegādāšanai paredzēti, 315.298 lati. Atkali vairāk ka
pagājušā gadā. Paredzēti arī pabalsti, skolām —
privātām, sabiedriskām un pašvaldību. Skolas dod
kultūru visiem,; tā tad jūsnevarat teikt, ka strād-
niekiem nekas nebūtu dots. Tālāk ir 1.090.639 latu
liels pabalsts trūcīgiem skolniekiem. Šī summa ir
par 10.386 latiem, augstāka nekā pagājušā gada bu-
džetā. Sabiedriskiem darbiem paredzēts 1.000.000
latu. Šī summa domāta bezdarbniekiem,, kam nav
darba, kam to vajadzētu dot. Šī summa nav maza.
Tālāk kara invalidu pensijām paredzēti 2.826.500
latu; arī vairāk nekā tekoša gada budžetā. Cīvīl-
ierēdņu un karavīru pensijām paredzēti 3.101.430
latu. Atkal par 681.430 latu vairāk nekā tekošā ga-
dā. Tālāk paredzēti pabalstimāksiliiniekiemi, pensijas
nespējniekiem 1 un trūcīgiem pilsoņiem, pabalsti paš-
valdībām, 2% piemaksa slimo kasēm, lauku iedzī-
votāju ārstēšanai, laukstrādnieku apdrošināšanai',
lauksaimniecības veicināšanai. Meliorācijai pare-
dzēti 3.390.000 latu. Jūs teiksit, ka strādniekiem šī
summa nekā nedod. Tā tas nebūt nav. Strādnieki
še atradīs darbu. Ja saņemam visus cīvīlreso-
nus kopā, tad dabūjam 138.974.186 latus, kas doti
darbam un kultūrai.

_ 'Es, nesaprotu, kā Rudevica kungs varēja atkār-
toti — divi reizes sacīt, ka neviens grasis nav dots
strādnieku kultūrai. Varbūt, Rudevica kungs, gri-
bēja sacīt, ka nekas nav dots kādai partijai:, teik-
sim — sociāldemokrātu partijai; tā ir cita lieta, bet
strādniecībai, un viņas kultūrai ir dots. Ja J U no
visa budžeta būtu dota kādas opozīcijas partijas va-
jadzībām, vai. tad budžets būtu padarīts tāds, ka
par to varētu balsot? Ja nedod partijai, vai, tad ir
iespējams sacīt,_ka nekais naiv dots strādniekiem un
strādnieku kultūrai? Nē, šī budžeta summas dod
iespēju nodarbināt lielu skaitu strādnieku, kā intel-
iģenta, ta arī fiziska darba strādnieku; un viss, kas
ir dots skolām, ir dots arī kultūrai.

_Tikdaudz par Rudevica kungai iebildumiem, kurš
runāja vispārīgos vilcienos no politiskā viedokļa.

Bastjāņa kungs runāja par saimnieciskiem jau-
tājumiem. jBastjāņa kunga motīvos, Bastjāņa kun-
ga runa ari neatrodam' nekā tāda, Ikajsi dotu iespēju
kādai' lielai Saeimas daļai balsot pret budžetu, kas
dod iespēju veicināt, attīstīt un uzturēt mūsu valsts
saimniecību. Bastjāņa kungs atzina lauksaimniecī-
bas krizi, bet viņš sacīja, ka šī krize nav vienīgi
Latvija, ta pastāv ari citalsi valstīs. Tas 'ir pareizi.
Bet kāds slēdziens no tā? Vai tāpēc mums lauk-
saimniecības attīstība nav jāveicina? Bastjāņa
kungs aizrādīja, ka nevar to veicināt ar muitām un
ievedllesem, bet Bastjāņa kungs nedeva nekādus
citus pamatus. Mums visiem ir saprotams, ka tas,
kas der citās valstīs, der arī mums; mēs nevaram

ignorēt tos paņēmienus,, ko lieto visas pārējās val-
stis, kas cenšas savus iedzīvotāljus nodrošināt. Ja
tur ir prēmijas un jašī prēmiju sistēma 'domāta arī
mūsu ražošanai, vali tad tāpēc mēs nevaram, balsot
par budžetu, tāpēc vien, ka pieņemts, likums par
ievedlēsēm?

Runājot pair rūpniecību, Bastjāņa kungs, kriti-
zēdams ministra, kunga runu, .aizraidīja, ka ministra
programma esot ļoti vienkārša, jāsaimaziinot tikai
tiešie nodokiļi. Bet nekādas citas izejas ari Bast-
jāņa kungs, kā opozīcijas saimnieciskais runātājs,
neparādīja. Bastjāņa kungs žēlojās; ka, mūsu zemē
tiešie nodokļi esot ļoti mazi. Tas nesaietas ar pa-
tiesību. Mūsu tiešie nodokļi nekādā ziņā nav uz-
skatāmi par maziem, par zemiem. Bastjāņa kungs
atrada, ka ienākuma nodoklis ir samazinājies. Tas
ir piartie-iba, ienākuma nodoklis ir samazinājies no
4 miljoniem' latu uz 3.500.000 latu. Tas ir noticis sa-
karā ar to, ka ir attaisīts ienākuma nodoklis lauk-
saimniecībai. Bez tam Bastjāņiai kungam vajadzēja
gan atcerēties, ka arī viņš ir šī nodokļa summu sa-
mazinājis. Viņš bija; tas, kas, iesniedza priekšli-
kumu, ko Saeima arī pieņēma, ka miinimlumisi no-
liekams uz 2000 latu. Līdz ar to samazinājās arī
nodokļu maksātāju skaitsi no 90.351 uz 24.751. Pēc
Bastjāņa kunga priekšlikuma pieņemšanaspalika ti-
kai 24.751 ienākuma nodokļu 'maksātājs, un lai šis
nodoklis būtu cik liels būdams katram no šiemmak-
sātājiem:, ;siumma tomēr nevar būt sevišķi lielai ne-
var būt lielāka par 3.500.000 latiem, jo tas nav viss
ienākumu nodoklis, bet tikai puse; otru. pusi sa-
ņem pašvaldības. Ja 7 miilljomii latu jāmaksā 24.751
nodokļu maksātājiem, tad jākonstatē, kiai šis, nodoklis
ir gan isimags tā maksātājiem. Sadalot vienmērīgi
uz galviņām, tas izteicas ļoti lielā skaitlī.

Tālāk Bastjāņa kungs runāja par nekustamas
mantas nodokli un aizrādīja, ka tas esot zems un
neesot sevišķa vajadzība uztnaulktiesi par tā lielumu.
Bet vai, tas tā ir? Els domāju, ka nē! Ja lauku
nekustamas mantas nodoklis pēc tiem krizes ga-
diem, kādi ir bijuši sakarā airi neražu u. t. ti, ir sa-
mazinājies uz 700.000 latiem, tad tā ir tikai pārejas
laikmeta parādība un tā nav arī visa šī nodokļa
summa, ko samaksā lauku nekustamas mantas īpaš-
nieki'. Arī Bastjāņa kungs nosauca 4.550.000 latu,
ko saņem lauku pašvaldības. Ja saskaitām, abus
skaitļus kopā, tad dabūjam, jau 5.200.000 latu. Tas
ir skaitlis, kas lauksaimniecībai krizes laikmetā ne-
būt nav tik mazs.

Tālāk Bastjāņa jkungs runāja par nekustamas
mantas .nodokli pilsētās. Tas dodot 1.700.000 latu
un nemaz neejot uz augšu. Vispirms jaušis 1.700.000
latu nav viss nodoklis. Ari pašvaldības no tā sa-
ņem

^
5.100.000 latu. Budžetu izpildot, ienāk vēl

vairāk. Šis _skaitlis, protams, nevar palielināties, jo
tas lir dibināts uz likumu. Lai šis nodoklis varētu
palielināties, tad vajagai

^
paaugstināt īres. Bet to

paaugstināšana nav iespējama, pastāvot tagadējam
īres likumam,. Ja Saeima un nodokļu departaments
gaida, lai īres paaugstinās, tad ar to valsts, kas iz-
devusi īres likumu,, gaida, lai šo likumu neizpildītu.

Ja apskatāmies, kā grupējas: maksātāji, tad jā-
konstatē

^
ka maksātāji — namsaimnieki nav tādi,

kādus, mes viņus iedomājamies. Nodokļu departa-
menta oficiālie skaitļi raksturo šī nodokļa maksā-
tājus. No 46.000 nodokļu maksātājiem 30.626, tā
tad 65,31% ir tādu, kuru brutto ienākums ir pavi-
sam tikai 500 latu gadā. Jādi M tie nodokļu mak-
sātāji, no kupem griib izplēst vēl vairāk. Ar 0 līdz
500 latu ienākuma, tā tad eaunmērā, varbūt, va-
rētu sacīt, ar 2_50 latu gada ienākuma, jeb, rubļos
rēķinot — apmēram 2000 rubļu mēnesī, ir api 65%,
jeb 30.000. Ja nama apkopšanas darbu uzdos ci-
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tam izpildīt, vai būs 'daudz tādu, kasi gribēs to da-
rīt, ja no šīs summas būs jāgādā arī par tekošiem
un kapitālremontiem, būs jāgādāpar to, M iedzīvo-
tājiem būtu veselīgi dzīvokli? Domāt, ka no šiem
namsaimniekiem var vēl vairāk ko ņemt, ir aplami.
Lielo namsaimnieku', kuru bruitto ienākums ir no
20.000—30.000 liaitu gadā, ir ļoti maz — tikai 230. Ja
vel ievēro, ka, mami ir padoti!nres likumam, tad ne-
var sacīt, ka nodoklis būtu zems, tad nevar ,siacī't, ka
tas ir atsvabināšana no nodokļa. Bez tam taču jā-
ievēro, ka šī nekustamā manta bojājas. Bastjāņa
kungs teica, ka es kā referents neesot izteicies pa-
reizi, ka tiešonodokļu pašvaldībām neienākot vai-
rāk par 2/3 un valstij tikai 1/3; sadalījumus esot ap-
mēram uz pusēm. Tas tā ir tikai tādā gadījumā,
ja ņem tikai nodokļu departamenta skaitļus. Tad
iznāk apmēram, tā uz pusēm. Te jau ir liels iegu-
vums salīdzinot ar to, ko sacīja Bastjāņa kungs
agrākās budžeta, kommisijas) sēdēs un agrākās bu-
džeta apspriedēs. Tad viņš domāja pavisam, ci-
tādi. Tagad viņš jau piekrīt taim, ka tik pulsē no
tiešiem nodokļi em' atrodama budžetā. Ja vel ņe-
mam slimo kasu piemaksas, kas arī nav nekas vai-
rāk, kā tieši nodokļi ražotājiem, kais gan neienāk
budžetā, bet kas tomēr ir jāsamaksā un sastāda
8 miljoni latu, ja vēl pie šīm summām pieskaitām
klāt tās summas, kuras ar īres. likumu namsaimnie-
kiem uzliek kā smagu nodokli sociālā apgādība, un
ja 53 miljoni latu īres naudas, ko ieņem no visiem
īpašumiem,gadā, uzskatām uz pusi samazinātu, tad
arī šī ar īres likumu uzliktā nodokļu sumlma ir ie-
vērojami liela.

Jūs redzat, cik faktiski lieli ir nodokļi ražota-
jiem. No pārmērīgiem nodokļiem uzkrājas, fondi,
kurus Balstjāņa kungs tik ļoti aizstāv. Viņš savā
runā sacīja, ka finanču. ministris uzskatījis, par ne-
vēlamu parādību, ka uzkrājās fondi, bet viņš do-
mājot, ka fondu uzkrāšanās esot pozitīva parādība.
Par fondiem no tiešiem nodokļiem es jauaizrādīju;
pāirmērīga šo nodokļu nastas uzlikšana dod fon-
diem iespēju uzkrāties/. Balstjāņa kungs aizrādīja,
ka šie fondi uzkrājas arī no netiešiem nodokļiem,
un viņš nonāk pretrunā pats ar sevi. Viņš prasa,
lai netiešos nodokļus samazinātu, un nemaz neredz,
ka tas arī izsauksi zināmu fondu uzkrāšanās sama-
zināšanos. Tiešos nodokļus nevar palielināt, tā tad
arī nevar prasīt, lai no tiem uzkrājasi fondi; Kā
fondi uzkrāsies, ja netiešos nodokļus samazinās un
tiešos nav iespējam® paaugstināt? Viss, kals ie-
spējams, ir jau darīts — darīts tādos apmēros, ka
neviena saimnieciskā nozare, neviena rūpniecība ne-
var attīstīties.

Baistiāņa kungs pārmeta finanču ministrim, ka
viņš par daudz izceļot privāto .iniciatīvu. Privātā
iniciatīva parādās katrā saimniecībā, zemes gabalā,
katrā rūpniekā, katrā namsaimniekā, ar vārdu sa-
kot — katrā ražotājā. Vienam ir lielāka, otram
mazāka saimniecība. Atņemt to taču nevar tikai
tāpēc, ka Bastjāņa kungs aizrādīja uz dažām sa-
biedrībām! ,kam. radušās grūtības. Biastjāņa kungs
taču neteiks, ka kooperatīvi, ir nevēlami; iaigan
pinmoisi Latvijas, tapšanas gados daudz kooperatīvu
nogāja dibenā, tomēr Bastjāņai kungs tos aizstāv.
(K. Lorenes no vietas: «Kur Jūs bijāt priekšgalā,
tie kooperatīvi cieta!») — Nē, tie, kur Jūs bijāt
priekšgalā, vairāk cieta!— Runājot par priva-
tāS' iniciatīvas veicināšanu vai meveicināšattu, ne-
var generāliizēt dažas atsevišķaisi parādības.

Pair saimnieciskiem jautājuimiem runāja ari
profesors Balodis. Visu viņš (atzina par sliktu, par
nepareizu un, tāpat kā visi pārējie opozicijas runā-
tāji; aizrādīja, ka viss, ko darījusi pilsoniskā val-
dība saimnieciskās uzbūves ziņā, bijis slikts un

vedis uz sabrukšanu. Protams, ka profesora kungs
ne ar ko to nepierādīja. Viņš aizrādīja,, ka Latvi-
jas privātās iniciatīvas veicināšanai, ir darīts pāri
par spēkiem,. Ja profesora kungsi pazītu mūsu saim-
niecisko dzīvi, tad viņš to neteiktu.. Varbūt profe-
sora kungam ir bijuši, kādi piedzīvojumi citos ap-
stākļos, bet še tie nevar noderēt. Blakus sēdot re-
dzēju, ka profesora kungs viegli ar zīmuli datējot
parādīja, ka varot pacelt lauksaimniecības ražo-
šanu par */» Ja, tas būtu tik viegli izdarāms, tad
tasi jautājums, jau sen, būtu atrisināts. Tad nebūtu
grūtības lauksaimniecībā, tirdzniecībā un rūpniecībā.
Bet tik viegli' šo jautājumunevar atrisināt. Man šķiet,
ka Augstajam namam, būtu jāievēro, ko saka lau-
cinieku pārstāvji, ko saka zemnieku savienība —
vecsaimnieku pārstāvji un ari ko saka jaunsaim-
nieku pārstāvji. Bet par to es gribu mazāk iz-
teikties.

Profesora kungs savā kritikā aizgāja par tālu
un runāja arī pair mūsu kuģniecību. Mēs esam lepni,
ka mums ar kāda nozare, kas, strauji attīstās un uz-
plaukst. Finanču ministra kungs mums nosauca
skaitļus un aprakstīja, cik strauji pieaug tonnāža.
Bet ko darīja profesora kungs? Viņš ar vienu
vilcienu visu to nojauca, pateifcdamisi, ka tas. viss
nekur nederot, un pie tam' nosauca Latvijas kuģus
par peldošiem zārkiem. Kuģi; kas pēdējos 5 gados
ir devuši lielus ieņēmumus, 'nav nekals cits, kā pel-
doši' zārki! Ar šo viņš uzlika kroni visai savai bu-
džeta kritikai.

Tikpat imaz patiesības profesora kungs pateica
arī par citām nozarēm.

Tā kā ir runāts par lauksaimniecību un rūp-
niecību, tad es nevaru paiet garām arī kuģniecībai,
un_ man būs, jāmin daži, skaitļi, lai rādītu, kā ir ar
musu kuģniecības tonnāžu un kā tā pieaugusi. 1914.
gada janvāra mēnesī Latvijas, ostās bija pierakstī-
tas 126.718 brutto tonnas. Šinī skaitā bija liels vai-
rums burenieku tonnāžas, un proti — 48.796 brutto
tonnas. Kara laikā bija galīgs sabrukums, un pēc
kara 1920. gada, 1. janvārī mums bija, ieskaitot tvai-
koņus un bureniekus, 11.140 tonnu. Ja skaitām ti-
kai. , tvaikoņu un motorkuģu tonnāžu, tad tā mums
bija maza — 2702 brutto tonnas. 1928. gada 1. au-
gustā mūsu tvaikoņu un motorkuģu tonnāža bija
167.146 brutto tonnas; pret to, kasi bija 1920. gadā,

pieaugums 60-kārtīgs, un pret to skaitu, kas bija
1914. gada — divkāršs. Šī nozare ir apsveicama;
un nevar šeit par to runāt ar tādu 'nicināšanu, ne-
var runāt par peldošiem! zārkiem-, bet jāsaka, ka
musu jūrnieki ir darījuši visu, lai jūrniecību celtu.
Uzlabojas arī musu kuģu kvalitāte. Tādu kuģu.
kuru_ vecums ir 15—30 gadu, mums ir 66% no visas
tonnāžas. Ja mumis tagad 15—30,gadu, vecu kuģu
ir 66%, nosaukt tos par sliktas kvalitātes kuģiem
nekāda ziņā nevar. Pēdējos 6—8 mēnešos pirkto
kuģu sastāvs, sistemātiski, uzlabojas.

Profe,sior,a kungs, runāja arī par rentabilitāti, ka
ta veciem_ kuģiem^ esot _siliikta. Tas runā pretim
tam, ko rada oficiālais pārskats. Ja mums) ir no-
zare, kas var uzrādīt peļņu 15%, 26% un, atsevi-šķos gadījumos pat 40 % metto par kapitālu, tad tā
ir kuģniecība. Šie peldošie zārki, kurus tā noni-
cināja profesora kungs, ir tie, kas dod mums ār-
zemju valūtu un kas līdzsvaro mūsu maksājumu bi-
lanci. Liela loma rentabilitātē' ir kapitālam, kas in-
vestēts šinīs tvaikoņos. J_a mēs, air pašu spēkiem,
sakot ar 1920. gadu, kad sāka attīstīties, mūsu tirdz-
niecības flote, butu būvējuši pilnīgi jaunus kuģus,
vai ari pirkuši gluži, jaunus!kuģus ārzemēs, vai tad
piē tāda saimniecības plāna, kādu aizstāv profe-
sora kungs, mums būtu tādai tonnāža, kāda ilr ta-
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gad, vai tad tā varētu uzskaitīt 170.882 brutto ton-
nāsi? Taču nē, tara nē!

Nodziļinoties mūsu kuģniecības datos un jautā-
jot, cik caurmērā izmaksājusi 1 tonna pirktiem' ku-
ģiem:, jākonstatē, ka pirkšanas cena ir 150 latu par
tonnu, t. i.U no tā, cik iz,maksa_ jaunbūve. Jauns
kuģis izmaksā 5 reiz vairāk nekā lietots). Ja butu
pirkti jaunikuģi ārzemēs vai būvēti jaunimusu ze-
mie, tad tonnāža būtu daudz mazāka, tās būtu rikai
32.000 brutto tonnu. Vai tādā gadījumā būtu bijusi
peļņa, vai tādā gadījumā nebūtu pasliktinājusies mu-
su maksāšanas bilance? Es nesaprotu, kā var no-
iet kritikā tik tālu; ka darbiniekus, kals iir parādījuši
vislielāko aktivitāti, teicamu darbu, neraugoties uz
to, vienkārši nonicina, šinī ziņā rnēsi neejam īpat-
nējus ceļus. Mēs ievedām ievedlēses, bet tikai pēc
ilgāka laika, un arī kuģniecībā mēs neesam gājuši
jaunus ceļus. Kuģniecībā mēs esam gājuši tādus pat
ceļus, kādus ir gājusi Norvēģija,. Norvēģija iesāka
ar veciem kuģiem, kurus bieži vien vajadzēja ar
tauvām vilkt, bet tagad viņas filote ir pazīstama
visā pasaulē. Tas ceļš, pa kuru ir gājuši mūsu jūr-
nieki, ir pareizais ceļš. Tas arī mūsu flotei liks uz-
plaukt, un 'mūsu karogs būs redzams pasaules ostās.
Varbūt, tas notiks jau pēc 10 gadiem; Bet ja mēs
piedlieslmiesprofesorai kunga receptei, tai' «pareizai
un vienīgai;» receptei, tad mels nonāksim, pieļ tā, ka
mums flotes nebūs.

Tālākie opozīcijas runātāji, sevišķi no galējā
kreisā spārna, ienesa budžeta apspriedēs, budžeta
koncertā tādu.moru džezbendu, uz kurutiešām nav
nekā ko atbildēt.

Priekšsēdētā'js P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz budžeta apspriešanu pa dalāmi. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz budžeta apsprie-
žamu pa daļām. Tagad lūdzu pacelties tos, kas, ir
par to-. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par pāreju uz budžeta apspriešanu pa daļām' mo-
dotaisi 54 balsis, pret — 35 balsis, atturējies 1. Pār-
eja uz budžetai apspriešanu pa daļām pieņemta. —
Saskaņā ar mūsu agrāko gadupraksi, vispirms ap-
spriedīsim' ieņēmumu, pēc tam — izdevumu bu-
džetu, pie kam vispirms nāks nobalsošanā pārlabo-
jumi atsevišķās daļās un pēc tam. — viisa daļa. Līdz
ar atsevišķu daļu pieņemšanu skaitīsies par pie-
ņemtiem arī pielikumi pie daļām. Pēc visu daļu
pieņemšanas nāks nobalsošanā budžets visumā ar
kopsummu. Vai būtu kādi iebildumi pret šo bu-
džeta apspriešanas un pieņemšanas kārtību? Ie-
bildumu nav. Šī kārtība pieņemta.

Kārtējie Ieņēmumi. Valsts Prezidents.

(Tek JMš Ls
A. Kārtēji ieņēmumi.

I. Valsts prezidents.

1. § 43. Valsts ēkas.
1 Valsts ēku izīrēšana 5.320.—

2. § '63. Kapitālu augļi 800—
3. § 67. Kustamas mantas pārdošana 100—
4. § 81. Izdevumu atmaksas.

1. Ordeņi un to piederumi 6.750.—
Kopā I daļai 12.970.—)

Vārdu neviens nevēlais? Nobalsošanā nāk kār-
tējo ieņēmumu I daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret I daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu inav. Par I daļas
pieņemšanu nodota 51 balss, pret tās pieņemšanu
nodots 30 balsu. Kārtējo ieņēmumu I daļa pie-
ņemta,. — II daļa —

(II. Saeima.
5. § 58. Dažādi uzņēmumi.

5. Izdevniecība 1.O00—)

Vārdu neviens nevēlas? II daļa nāk
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II
daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
atturais. Tādu mav. 6 balsojot pret kārtējo ieņē-
mumu, II daļa pieņemta. — III daļa — Ministru ka-
binets.
(Tek. M Ls

III. Ministru kabinets.

6. § 53. Rūpniecības uzņēmumi.
4. Valsts tipogrāfija (pielikums Nr. 1). 61.751.—

7. § 81. Izdevumu atmaksas.
4. Automobiļu ekspluatācija. 1.080.—

Kopā III daļai 62.831.—
P.ELIKUMS Ma 1

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek)

Valsts tipogrāfijas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

§ 1. 'Operatīvās dalās pelņa. 116.305.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 27.966—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 2.300—
§ 3. Inventāra amortizācija 24.31$.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 61.751.—

Kopā , 116.325.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi. ,

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 12.500.—
i II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegādāšana 2.500.—
§ 2, Materiālu krājumu atjaunošana 10.000.—

Kopā 12.500.—)

Vārdu pie 111 daļas neviens nevēlas?
Kārtējo ieņēmumu III daļa nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos., kais ir pret IIII daļas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, ? kas
ir par tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. _ Par III daļas pie-
ņemšanu nodots 50 balsu, pret tās pieņemšanu no-
dotas 34 balsis. Kārtējo ieņēmumu MI daļa pie-
ņemta. — IIV daļa — Valsts kontrole.

(IV. Valsts kontrole.
8. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana 4.572.—)

Vārdu neviens nevēlais? Kārtējo lieņēmumu
IV daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret IV daļasi pieņemšanu. Tagad lūdzu paeej-
ties tos, kas- atturas. 6 balsojot pret, kārtējo ieņē-
mumu IV daļa pieņemta. —V daļa ?— Ārlietu mi-
nistrija.

(V. Ārlietu ministrija.
a. Centrālā iestāde.

9. § 16. Konsulārās nodevas ' 20.000.—
10. § 17. Pases un uzturas apliecības.

1. Ārzemju pases. 1.300.—
11. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana 22.200.—
12. § 67. Kustamas mantas pārdošana 100.—
13. § 81. Izdevumu atmaksas.

2.| Telpu apkurināšana 5.300.—
3. Atmaksājami pabalsti 3.000*—

4. Automobiļu ekspluatācija 600.—
20. Dažādas atmaksas 500.— 9.400.—

14. § 85. Valsts kortroles_ uzrēķini " 500.—
1'5. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 2.000.—

Kopā centrālai iestādei 55.500.—

b. Pārstāvības ārzemēs.

16. § 16. Konsulārās nodevas. 505.000.—
17. § 17. Pases un uzturas apliecības.

1. Ārzemju pases. 2,25.600.—
18. § 28. Dažādas atlīdzības.
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Tek. Ni L,
5. Blankas un formulāri 6.300 —

19. § 43. Valsts ēkas .
1. Valsts eku izīrēšana 22.'500.—

20. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 6.100.—
Kopā pārstāvībām ārzemēs 765.500.—
Kopa V daļai 821.000.—)

_Vāirdu neviemsi nevēlas? V daļa nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties tos,, kas ir pret V daļas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, tos, kas ir par V
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu paceltie»tos, kas
atturas. Tadlu nav. Par V daļas pieņemšanu no-
dotas, 48 balsis, pret — 36 balsis. Kārtējo ieņēmu-
mu V daļa pieņemta. — VI daļa. — Tieslietu mini-
strija.

(VI. Tieslietu ministrija.
a. Ministrija.

21. § 18. Tiesu nodevas .
1. Sūdzību lietu nodevas 1.500.000.—
2. Notāru, mākleru un privāt-

advokātu nodevas 7.000— 1.5O7.0OO.—
22. § 24. Dažādas nodevas.

4. Kancelejas un aktu nodevas 4.000.—
23. § 43 Valsts ēkas,

1. Valsts eku izīrēšana 9.000.—
24. § 67. Kustamas mantas pārdošana 200 —
25. § '81. Izdevumu atmaksas.

2. Telpu apkurināšana un
apgaismošana 150.—

5. Tiesu izdevumi 32.000.—
20. Dažādas atmaksas 200.—
23. Ekspertīzes 6.000.— 38.350.—

26. § 82. Naudas sodi.
3. Tiesas uzlikti sodi 55O.O0O.—

27. § 83. Konfiskācijas.
2. Dažādas konfiskācijas 5.00O.—

28. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 40.000.—
Kopā ministrijai 2.153.560.—

h. Cietumi.
29. § 58. Dažādi uzņēmumi.

6. Cietumu uzņēmumi (pieli
kūms Nr. 2) 126.420.—

30. § 87. Arestantu darbi JOO.824 —
Kopā cietumiem 227.244.—
Kopā VI daļai 2.380.794.—

PIELIKUMS Ks 2
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
.N» 29 ira izdevumu budžeta tek.
Nš 446).

Cietumu uzņēmumu budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 215.463.—
II. Zaudējumi. <

§ 1. Administrācijas atalgojumi 5,2.930.—
§ ,2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 316.103.—
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 126.420.—

Kopā 215,453.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Papildu pamatkapitāls 116.160—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves un pārbūves 78.160.—
§ 2. Inventāra jauniegādāšana 28.000.—
§ 3. Materiālu krājumu atjaunošana 10.00O.—

Kopā 116.160.—)

Vārdu pie VII daļas neviens nevēlas? VI daļa
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
kārtējo ieņēmumu VI daļas pieņemšanu. (/ Pom-
mers no vietas: «Opymcan, pret šo daļu nebalso!»)
Tagiad lūdzu pacelties, tosi, kas ir par VI daļas pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par kārtējo ieņēmumu VI daļas pieņem-
šanu nodotas. 48 balsis, pret — 33 balsus. VI daļa
pieņemta. — Kārtējo ieņēmumu VII daļa — Iekš-
lietu ministrija.

(Tek. Mv Ls

VII. Iekšlietu ministrija.
a. Administratīvais departaments.

31. § 17. Pases un uzturas aplie-
cības.

1. Ārzemju pases 335.000.—
2. Iekšzemes pases 30.000.—
3. Ārzemnieku uzturas ap-

liecības 548.0O0.— 913.000.-
32. § 24. Dažādas nodevas.

1. Adrešu galda nodevas 8.000.—
6. Pavalstniecības nodevas 20.000.— 28.000.—

33. § 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iznomāšana 500.—

34. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 29.310 —

36. § 58. Dažādi uzņēmumi.
4. Emigrantu un bēgļu tran-

sporta nodala (pielikums Nr. 3) 55.422.—
36. § 67. Kustamas mantas pārdošana 5.50O.—
37. § .81. Izdevumu atmaksas.

26. Automobiļu, '\tnotocikletu
un šoferu pārbaudīšana 35.000.—

26. Būvmateriālu un ieroču
pārbaude 2.000 —

27. Automobiļu, motocikletu
un, citu satiksmes līdzekļu
numuri 22.000.— 59.000—

38. § 82. Naudas sodi.
2. Administratīvi uzlikti sodi 55.000.—

39. § 83. Konfiskācijas.
2. Dažādas konfiskācijas 500.—

40. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 9.500.—
Kopā VII daļai 1.155.732.—

PIELIKUMS JMš 3
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
JV5 ?5.

Emigrantu un bēgļu transporta nodalās budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pel ņ a.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa 88.086—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 23.663.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.700—
§ 3. Saimniecības izdevumi 7.300.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 55.422.—

Kopā 88,086.—

B. Kapitāla apgrozījumi .
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 4.140.—
II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 4.140.—)

Vārdu neviena nevēlas VII daļa nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties tols, kas ir pret VI daļas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
VIII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas? Tādu -nav. Par VII daļas, pieņem-
šanu nodotas 49 balsisi, pret — 33 balsis. Kār-
tējo ieņēmumu VII daļa pieņemta. — VIII daļa —
Izglītības ministrija.

(VIII. Izglītības ministrija .
a. Izglītības ministra sekretariāts.

41. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 2.000.—

b. Skolu departaments.
Departaments.

42. § 24. Dažādas nodevas.
8. Filmu cenzēšanas nodevas 28.700.—

43. § 28. Dažādas atlīdzības.
6. Blankas un formulāri 100.—

44. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 5.932.—

Kopā departamentam 34.732.—
Skolu muzejs.

46. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 380.—

Kopā skolu departamentam 35.112.—
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Tek. .Mi Ls

c. Pamatskolas.
46. § 42. Valsts zemes.

1. Zemju un saimniecību iznomāšana 4.836. -
47. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts eku izīrēšana 320.—
48. § 54, Tirdzniecības uzņēmumi.

2. Mācības līdzekļu nodalās vei-
kals (pielikums Nr. 5) 3.994.—

49. § 56. Lauksaimniecības uzņēmumi.
3. Izglītības ministrijas sko'.u

saimniecības (pielikumi Nr . Nr. 6 un 7) 17.955.—
50. § 81. Izdevumu atmaksas.

10. Dažādi darbi 1.000.—
Kopā pamatskolām 28.106.—

d. Ģimnāzijas.
51. § 28. Dažādas atlīdzības.

1. Mācības naudas 405.600.—
52. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana 5,008.—
53. § 81. Izdevumu atmaksas.

20, Dažādas atmaksas 750.—
Kopā ģimnāzijām 411.358.—

e. Arodskolas.

54. § 28. Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas 220.760.—

55. § 43. Valsts, ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 18.—

Kopā arodskolām 220.778.—

f. Mazākuma tautību izglītības pārvaldes.
56. § 28. Dažādas atlīdzības.

1. Mācības naudas. 112.900.—

g. Latvijas universitāte.

57. § 28. Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas 1.157.100.—
5. Blankas' un formulāri 16.550.— 1.173.650.—

58. § 43. Valsts ēkas.
I. Valsts ēku izīrēšana 1.000.—

59. § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.
3. Universitātes aptieka (pielikums Nr. 8) 9.143.—

60. § 56. Lauksaimniecības uzņēmumi.
4. Universitātes fermas

(pielikumi Nr. Nr. 9 un 10) 12,321 —
61. § 58. Dažādi uzņēmumi.

3. Universitātes Vecauces
mežniecība (pielikums
Nr. 11) 4.464.—

5. Izdevniecība 3.000.—
7. Universitātes seruma sta-

cija (pielikums Nr. 12) 13.755.—
8. Botāniskais dārzs (pie-

likums Nr. 13) 655.— 21.874.—
62. § 67. Kustamas mantas pār-

došana. 100.—
63. § 81. Izdevumu atmaksas.

8. Analizēs un izmēģinā-
jumu materiāli 9.000.—

Kopā Latvijas universitātei 1.227.088.—

h. Latvijas konservatorija.
64. § 28. Dažādas atlīdzības.

1. Mācības naudas. 63.310.—
5. Blankas un formulāri ,289.— 63.599.—

65. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 1,2.870.—

66. § 81. Izdevumu atmaksas.
20. Dažādas atmaksas 100.—

Kopā Latvijas konservatorijai 76,569.—

i. Mākslas akadēmija.
67. § 28. Dažādas atlīdzības.

1. Mācibas naudas 26.500—
5. Blankas un formulāri 223.— 26.723.—

68. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 40.—

69. § 63. Kapitālu augļi 30 —
70. I 81. Izdevumu atmaksas.

9. Keramikas ražojumi 1.400.—
Kopā Mākslas akadēmijai 28.193.—

Tek. N» Ls

j. Pieminekļu pārvalde.

71. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 50.—

k. Valsts vēsturiskais muzejs.

72. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 400.—
1. Valsts mākslas muzejs.

73. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 300.—

74. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 100.—
Kopā Valsts mākslas muzejam 400.—

m. Valsts archīvs.

75. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 1.000.—

76. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 10.—
Kopā Valsts archīvam 1.010.—

n. Valsts bibliotēka.

77. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts eku izīrēšana 1.000.—

78. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 4.457.—

79. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 20.—?
Kopā Valsts bibliotēkai 5.477.—
Kopā VIII. daļai 2,149.4140.—

PIELIKUMS Jvfs5.
(pie valsts ieņēmums budžeta tek.
J\T«48).

Mācības līdzekļu nodalās budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas pelņa 39.898.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 3,2.164.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 3.750.—
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 3.994.—

Kopā 39.898.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi!.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 1.450.—

II. I zd e v u m, i.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana. 1.450.—

PIELIKUMS M 6
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
.Ns 49 un izdevumu budžeta tek.
JS» 446).

Irlavas nepilngadīgo kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 16.336.—

II. Zaudē j u m i.
§ 1. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 16.336.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Inventāra realizēšana 1.000.—
§ 2. Papildu pamatkapitāls 22.600.—

Kopā 23.600 —

II. I z d e v u m i.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana 4.600.—
§ 2. Jaunbūves nn pārbūves ll.OOO.—
§ 3. Meliorācija 8.000,—

Kopā 23.600—
PIELIKUMS Ni 7

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
J& 49 un izdevumu budžeta tek.
J* 146).

' Ropažu meiteņu kolonijas saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 1.619.—
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II. Zaudējumi.
§ 1. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 1.619—

B. Kapitāla apgrozījutm.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Papildu pamatkapitāls 170—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana 170 —

PIELIKUMS Mi 8
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Ni 59 un izdevumu budžeta tek.
Mi 216).

Universitātes aptiekas budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās dalās peļņa 21.611.—
§ 2. Piemaksa par studentu apmācības darbiem 2.800.—

Kopā 24.411.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 9.468.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 3.000.—
§ 3. Studentu apmācības izdevumi 2.800.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos '9.143,—

Kopā 24.411.-

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmumu kapitāla brīvie līdzekli 2,000 —

II. Izdevumi i.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana 2.000.—

PIELIKUMS Mi 9
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nb 60 un izdevumu budžeta tek.
Mi 209, 216 un 446).

Universitātes Vecauces fermas saimniecības budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 20.025.—
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un

studentu apmācības darbiem 21.632.—
Kopā 41,657.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 7.540.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.266.—
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi 21.63,2 —
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 11.219.—

Kopā 41.657.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmu ml.
§ 1. Uzņēmuma inventāra, realizēšana 3.4O0.—
§ 2. Piemaksa pētīšanas un studentu

apmācībias inventāra jauniegiādāšanai 4.6001—
§ 3. Papildu pamatkapitāls 17.160.—

Kopā 25.160.—

II. I z de v u m i.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegadāšana 15.360.—
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības inven-

tāra jauniegadāšana 4.600.—
§ 3. Eku pamatremonti 2.700.—
§ 4. Jaunbūves 2,500.—

Kopā 25.160.— .

PIELIKUMS Mi 10
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
.Nt 60 un izdevumu budžeta tek.
Mi 209, 216 un 446).

Universitātes Rāmavas fermas saimniecības budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pejņa 9.388.—
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 7.800.—
Kopā 17.188.—

|

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 7.436—
§ 2. Administrācijas pārvaldes _izdevumi 850.—
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi 7.800.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 1.102.—

Kopā ' 17.188.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. I eņ ē m, u m i.
Ij Uzņēmuma inventāra realizēšana 117001i—

§ 2. Piemaksa pētīšanas un studentu apmā-
cības inventāra jauniegadāšana 800.—

§ 3. Papildu pamatkapitāls : 9.000.—
Kopā " 11.500.—

' II. Izdevu m,i .

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegadāšana 1.700.—
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības in-

ventāra jauniegadāšana 800.—
§ 3. Jaunbūves 9.000.—

Kopā 11.500.—

PIELIKUMS Mi 11
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
JVe 6t un izdevumu budžeta tek.
Mi 209, 216 un 446).

Universitātes Vecauces mežniecības saimniecības budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
S 1. Operatīvās dalās pelņa 23.882 —
§ 2. Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiem 9.849.—
Kopā 33.731.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 17.786—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.632.—
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi 9.849.—
§ 4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 4.464.—

Kopā 33.731.— '

B. Kapitāla apgrozījumi.
i I. I eņē m u mi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra realizēšana 300 —
§ 2. Piemaksa pētīšanas un studentu ap-

mācības inventāra jauniegādāšanai 15.200—
§ 3. Papildu pamatkapitāls 6.700.—

Kopā 22.200.—

II. Izdevumi.
§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegadāšana 400—
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības

inventāra jauniegadāšana 15.200.—
§ 3. Eku pamatremonti 3.600.—
§ 4. Jaunbūves 3.000.—

Kopā 22.200.—

PIELIKUMS Ai 12
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 61 un izdevumu budžeta tek.
Mi 416).

Ūniversitātefs seruma stacijas saimniecības budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa 14.716.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 600.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 360—
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 13.755 —

Kopā 14.716—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I.. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu, pamatkapitāls 3'2.500—
II. Izdevu m i.

§ I. Uzņēmuma inventāra jauniegadāšana 2.500.—
§ 2. Jaunbūves 30.000—

Kopā 32.500.—
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PIELIKUMS Mi 13
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
.Ni 61 un izdevumu budžeta tek.
Mi 2(19, 216 un 446).

Universitātes botāniskā dārza saimniecības budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.

§ 1. Operatīvās dalās peļņa 830—
§ 2, Piemaksa par pētīšanas un studentu

apmācības darbiern _____ 7.200.—
Kopā 8,030—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas pārvaldes izdevumi. 375—
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi 7.200.—
§ 3. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 655.—

Kopā 8,030—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls 1.400 —
§ 2. Piemaksa pētīšanas un studentu

apmācības inventāra jauniegādāšanai 3.'900.—
Kopā 5.300—

II. Izdevumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegadāšana 1.400.—
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības in-

ventāra jauniegadāšana 3.900.—
Kopā 5.300—)

Vārdu pie Vllilī daļas neviens nevēlas? Kār-
tējo ieņēmumu VIII daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret VIII daļas pieņemšanu.
'tagad lūdzu pacelties 'tos, ikas iir par VIII daļas pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, ikasi atturas.
Tādu nav. Par VIllI daiļas pieņemšanu nodots 50
baisu, pret tās pieņemšanu nodotas 36 balsis. Kār-
tējo ieņēmumu VIII daļapieņemta.

Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ budžeta
apspriešanu pārtraukt.

Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Personīga lieta vaids deputātam Palstoraim.

A. Pastors (kristīgo -zemnieku un katoļu frak-
cija): Jau pirmo reizi, kad es/ ierados še Augstajā
namā, sociāliiisti, mani saņēma ar saucieniem «mangu
meistars» u. t. t. Šodien jau atklāti no tribīnes
Muižnieka kungs teica, ka es ar mietiem sapulces
traucējis. iMan jāsaka, ka viss Viņa ziņojums ir
pilnīgi nepatiess. Nekādas sapulces ar mietiem ne-
esmu traucējis. Lietas apstākļi ir 'tādi, ka 1925.
gadā es biju sasaucis tautas sapulci, un šinī sapulce
bija klāt arī progresīvs cilvēks — Sebastjāns Pa-
bērzs, kurš noklausījusi manu priekšlasījumu. Kad
mana sapulce foija beigusies, viņš pienāca man klāt
un uzaicināja iet paklausīties, ko tālāk 'runā no vie-
niem ratiem Jezups Trasuns ar slepkavu Mežuli. Es
paklausīju Pabērza kungam. Kad es gāju kopā ar
Jezupa Trasuna partijas biedri, tad man ar revol-
veriem rokā uzbruka Mežuļa banditi, un es biju
spiests tūlīt iebēgt pirmā mājā. Kas, notika ar Se-
biaistljānu Pabērzu, to es nezinu, bet ja jūs gribat par
šo lietu ko dzirdēt no progresīva cilvēka, tad jums
jālūdz, lai viņš to pastāsta,. Tā tad viss. tas, ko
šeit ziņoja(Muižniekakungs par mietiem, absolūti,ne-
saietas ar patiesību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Sīma-
nis Jūdz piešķirt viņam- atvaļinājumu ceļojumam uz
ārzemēm no s. g. 1. aprīļa līdz 8. aprīlim. Prezidijs
atbalsta šo lūgumu. Augstajam namam iebildumu
nav? Atvaļinājums piešķirts.

Deputāts V. Pusuls liek priekšā juridiskā kom-
misijā deputāta J. Veržfeicka vietā ievēlēt deputātu
J. Viļpiševski. Iebildumu nav? Tas, pieņemts.

Nākošā sēde būs 1. aprīlī pīkst. 10 no rīta.

Sēde slēgta.

?

(Slēgta pīkst. 8.15 vakarā.)

??

4
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Saturs.

1. Atvaļinājuma pagarināšana Saeimas deputātam .... 761
2. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam:

J Annuss, referents . 775, 802
V. Gulbis (zemnieku savienība") 766
J. Celms (sociāldemokrāts) 766
J. Kauliņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 774
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 785
A. Kurcijs-Kuršinski. s i neatkarīgais sociālists) . . . 791
J. Višņa (sociāldemokrāts) 792
K. Balodis (darba savienība) ' 795
R. Dukurs (sociāldemokrāts) 798
K- Kiršteins (demokrātiskais centrs) 799
M. Lazersons (Ceire-Cion) 800

3. Nākošā sēde 802

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts
budžets 1930./31. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta..

Pie 1. diena»kārtības punkta man jāziņo, ka de-
putāts M. Abuls, pievienojis Dr. K. Berga apliecību
par slimību, lūdz pagarināt viņam piešķirto atvaļi-
nājumu' līdz š. g. 1. maijam. Prezidijs atbalsta šo
lūgumu. Augstajam namam iebildumu nav? De-
putātam Abuilam atvaļinājumspagarināts 'līdz š. g.
1. maijam'. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts
izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kā_tSbas punktu —
valsts budžetu 1930./31. saimniecības
gadam'. Referents J. Annuss. Turpināsies bu-
džeta apspriešana pa dalāmi. — Kārtējo ieņemamu
IX daļa — Finanču mlnistriija.

(Tek. Mš ? Ls

i IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.

80. § 2. Naudas kapitālu nodokli.
5. Vinnestu nodoklis 2.000.—

81. § 10. Apdrošināšanas nodokļi 800.000.—
8'2. § 32. Linu monopols (pielikums

Nr. 16) 1—
83. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana 94.000—
84. § 53. Rūpniecības uzņēmumi.

3. Valsts papīru spiestuve
(pielikums Nr. 14) 59.706—

6. Liepājas kara ostas
darbnīcas !—

7. Juglas elektrības uz-
ņēmums 1.—

8. Jelgavas cukura fab-
rika (pielikums Nr. 1'9) 1— 59.709.—

85. § 01. Valsts kredītiestādes.
1. Emisijas banka 4.170.000.—
2. Zemes banka 70.000.—
3. Hipotēku banka 50.000.— 4.290.000—

86. § 62. Valsts vērtspapīru port-
felis.

1. Ķīlu zīmju augli 4.638.0OO,—
2. Pārējie ieņēmumi 2.404.210.— 7.042.210.—

87. . § 75. Iekšējie aizņēmumi 20.000.—
88. § 81. Izdevumu atmaksas..

Tek. Mi Ls

3. Atmaksājami pabalsti 1.200.—
4. Automobiļu ekspluatācija 400,—

20. Dažādas atmaksas 102.500— 104.100.—
89. § 84. Bezmantinieku manta 20.000.—
90. § '90. Neparedzēti ieņēmumi 80.063.—

Kopā valsts saimniecības
departamentam- 12.5H2.083-?

b. Tirdzniecības un rūpniecības departaments.

91. § 21. Rūpniecības un tirdzniecības nodevas.
1. Iz'gudro'jiumu pa/tentlu

izsniegšana 16.125.—
2. Zīmējumu, modeļu un

preču nozīmju reģi-
strēšana 26.375.—

3. Dārgmetālu pārbaudīšana 100.000.—
4. Mēru un svaru pār-

baudīšana i 53.750— .195.250.]—
92. § 28. Dažādas atlīdzības.

5. Blankas un formulāri 100—
<?3 . § 90. Neparedzēti ieņēmumi 250.—

Kopā tirdzniecības un
rūpniecības departamentam 195.600.—

c. Nodokļu departaments.

94. § 1. Ienākuma nodokļi.
1, Progresīvais ienākuma nodoklis 3.500.000.—

95. § 2. Naudas kapitālu nodokli.
1. Procentpapīru kuponu no-

doklis 27.000.--
2. Dividenžu nodoklis 175.000.— i
3. Noguldījumu augļu no-

doklis 340.000—
4. Speciālo tekošo rēķinu

nodoklis 20.000.— 562.000—
96. § 3. Nekustamas mantas nodo-

dokli.
1. Nodoklis no lauku ne-

kustamas mantas 700.000.—
2. Nodoklis no nekustamas

m.antas _pilsētās 1.700.000—
3. Atsavināšanas nodoklis

un 1% pamatnodoklis IjSOO.OOO— 4.200.000.—
97. § 4. Mantojumu un dāvinājumu

nodoklis 600.000—
?98 . § 6. Tirdzniecības un rūp-

niecības nodokli.
1. Pamatnodoklis 675.000—
2. Papildnodoklis 3.85O.0O0—
3. Apgrozījumu nodoklis

^traktieru
u. t. t.) 230.000.— 4.756.000—

99. § 7. Ārkārtējās peļņas no-
dokļi.

1. Vērtības pieauguma nodoklis 200.000.—
100. § 8. Zīmognodeva.

1. Zīmēs - 6.25O.0O0—
2. Nauda 3.150.000.— 9.400.000—

101. § 12. Akcīze
1. Spirts 40.000—
2. Liķieri 200.000—
3. Vīni 425.000—
4. Alus, porteris un iesa-

la kvass ,2.875.000.—
5. Medus dzērieni 3.000—
6. Bezalkohola dzērieni 550.000.—
7. Raugs 700.000—
8. Tabaka 13.000.000.—

10. Čaulītes 320.000— '
11. Sērkociņi 680.000—
13. Citi apgaismošanas pro-

dukti 400.000—
14. Smēreļļas 475.000.—
15. Tēja 156.000— l'9.8_4.O00—

102. § 13. Patentu nodokli.
1. Dzērienu un rauga ražo-

tavas un tirgotavas 350.000 —
2. Tabakas, čaulīšu un sēr-

kociņu fabrikas un tir-
gotavas 286.000.—

3. Naftas produktu fabrikas
un noliktavas 8.500—
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Tek. Ni Ls

4. Fabrikas spirta izstrād'ā-_
jumiem, kurus nelieto ka
dzērienus 6.000— 649.500—

103. § 19. Rakstu nodevas 400.000—
104. §- 21. Rūpniecības un tirdz

niecības nodevas.
1. Tvaika katlu uzraudzība 75.000—

105. § 24. Dažādas nodevas.
4. Kancelejas un aktu nodevas 2.000.—

106. § 28. Dažādas atlīdzības.
5. Blankas un formulāri 20.000—

107. § 31. Spirta un degvīna monopols (pieli-
kums Nr. 18) 29.500.000—

108. § 81. Izdevumu atmaksas.
13. Nodokļu piedzinēju atal-

gojumi 2.700—
20. Dažādas atmaksas 10.000 —

1

21. Zīmogmarku dzēšana 5.000— 17.700.—
109. |82. Naudas sodi.

2. Administratīvi uzlikti
sodi 25.000—

3. Tiesas uzlikti sodi 20.000— 45.000—
110. § 831 Konfiskācijas,

2. Dažādas konfiskācijas 2.000.—
111. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 2.000.—

Kopā nodokļu departamentam 73.754.800.—

d. Muitas departaments.

112. § 11. Muitas nodokļi.
1. Ievedmuita 51.250.000—
2. Izvedmuita 4.0O0.O00—
3. Muitas kancelejas no-

doklis 900.000.— 56.150.000'.—
113. § 20. Muitas nodevas.

1. Preču uzglabāšanas
maksa 480.000—

2. Privātu noliktavu uzrau-
dzības maksa 1)0.000.—

3. Darbinieku komandēljumu
maksa 140.000—

4. Plombēs, auklas uni citi
materiāli 50.000— 730.000—

114. § 28. Dažādas atlīdzības.
5. Blankas un formulāri l.OOO.—

115. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 250.000.—

116. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 300.—

117. § 67. Kustamas mantas pār-
došana 200.—

118. § 81. Izdevumu atmaksas.
14. Sludinājumi un izsoles 1.5O0.—
20. Dažādas atmaksas 2.0O0.— 3.500—

119. § 82. Naudas sodi.

1

1. Muitas un kontrabandas sodi 80.000—
120. § 83. Konfiskācijas.

1. Konfiskācijas kontrabandas lietās ĪO.OOO—
121. § 90. Neparedzēti ieņēmumi' ĪS.O'OO.—

Kopā muitas departamentam 57.240.000.—

e. Jūrniecības departaments.

122. § 22. Ostu iekšējās satiksmes ton-

i

nāžas nodevas.
I. Kuģu un tonnāžas no-

deva 400.000—
2. Loču nodeva 146.000.—
3. S toderu nodeva 1.600.—
4 Svaru nodeva 1.730.000.—
5. Bāku nodeva 607.000—
6. Ledlaužu nodeva 300.000—

U

9. Ostas kuģu ekspluatācija 40'.00O—
10. Ostu ierīkojumu lietošana 185.000.—
11. Kuģu akti un dokumenti 6.5O0.—
12. Tirdzniecības kuģu flagas

patenti un kuģu izmērīšana 6.0O0—
13. Laivu reģistrēšana 1.000.—
15. Ūdensceļu nodeva 160.000.— 3.573.100—

123. § 24. Dažādas nodevas.
4. Kancelejas un aktu nodevas 700.—

124. § 28. Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas 8.020—

Tek. Mi Ls

5. Blankas un formulāri 1.450.— 9.470—
125. § 42. Valsts zemes.

1 Zemju un saimniecību
iznomāšana 50.0OO—

12. Zvejas tiesību iznomāšana 500.— 50'.50O—
136. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts! ēku izīrēšana 60.600.—
127. § 54.' Tirdzniecības uzņēmumi.

4. Valsts kuģi. 112*10.—
128. § 58. Dažādi uzņēmumi.

5. Izdevniecība 1.000—
129. § 67. Kustamas mantas pārdošana. 3.000—
130. I 81. Izdevumu atmaksas.

16. Ostu ierīces 70.000—
131. § 82. Naudas sodi.

2. Administratīvi uzlikti naudas sodi 2,000.—
132. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 31902.—

Kopā jūrniecības depar-
tamentam 3.892.988—
Kopā IX daļai 147.595.471—

PIELIKUMS Mi 16
(pie vakts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 82).

Linu monopola nodaļas budžets.
A. Pelņa un zaudējumi. i

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās, daļas peļņa 239.001—

II. Z a u d ē ju m i.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 11,2.887.—
§ 2. Administrācijas! pārvaldes izdevumi 36.370—
§ 3. Saimniecības izdevumi 4.520.—
§ 4. Pabalsti 86.217—
§ 5. Valsts ieņēmumos ļ:rr_

Kopā 239.001-

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 58.500—
II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 58500—

PIELIKUMS Mi 14
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

Valsts papirspiestuves budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 125.989.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 60.486—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 5.797 —
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 59.706—

Kopā 1,25.989—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 214.114—
II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 214.114—

PIELIKUMS Mi 19
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Ni 84). *

Jelgavas cukura fabrikas budžets.
,» A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās dalās peļņa 12188.362.—
§ 2. 1931./32. g. budžetā uzņemamā valsts

piemaksa 113.000—
Kopā 401.352—

11. Zaudējumi.
§ L Administrācijas atalgojumi 93i.83>2.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 15.040.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 231.879.—
§ 4. Fabrikas remonts 60.000—
§ 5. Valsts ieņēmumos 1.—

Kopa " 401.352—
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B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi i.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 12.220.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana 12.220.—

PIELIKUMS Ni 18
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Ni 107).

Spirta monopola budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa
§ 1. Operatīvās daļas pelņa 29.833.462.—

II. Zaudēju mi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 228.800.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi ĪO'.SOO.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 93.862.—
§ 4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 29 1.5O0'.0OO.—

Kopā 29.833.402—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 275,000.—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana 275.000.—

PIELIKUMS Mi 17.

Valsts apdrošināšanas nodalās budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. P e 1ņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 220.900—
II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi - 64.331.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 3.5'9i6.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 3.920'.—

i§

4. Tīra peļņa pieskaitāma valsts ap-
drošināšanas fondam. 155,.053.—

Kopā 236.900—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 1.960—

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana ' 1.960.—

Valsts autonomo uzņēmumu budžetu projekti 1930./31. š. g.

PIELIKUMS Mi n.

Juglas elektrības uzņēmuma budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
1) No strāvas patērētājiem . 185.400.—
2) Nomas nauda par skaitītājiem 9.O0O.—
3) Peļņa uz materiāliem un instalāciju 20.000.—
4) Dažādi ieņēmumi 2.900—

Kopā 217.300—

II. Izdevumi.
1) Pārvaldes uzturēšana 44.638.—
2) Juglas centrāles ekspluatācija 49.293.—
3) Augstpriedes centrāles ekspluatācija 8.786.—
4) Dobelnieku centrāles ekspluatācija 1,2.000.—
5) Tīkla ekspluatācija 101.808—
6) Amortizācija .768,—
7) Tīra pelņa valsts ieņēmumos 1.—

Kopā 217.300—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. I e ņ ē m um 1.
1) Pamatkapitāls 47.300—

II. Izdevumi.
1) Jaunbūves 15.000—
0) Pārbūves 27.500—
3) Inventāra jauniegadāšana 4.800.—

PIELIKUMS Mi 4.

Liepājas kara ostas darbnīcas budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

1) No faktūrētiem pasūtījumiem 245>.0'0O—
2) No elektriskās maiņstrāvas centrāles

ekspluatācijas 10.000.—
3) Dažādi ieņēmumi 57.300.—

Kopā 312.300—

II. Zaudējumi.
1) Dažādi vispārēji izdevumi 74.600.—
3) Amortizācija 237.099.—
3) Tīra peļņa valsts ieņēmumos 1.—

Kopā 312.300—

B. KaP'tāIa apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
1) Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi. 150.000.—

II. Izdevumi.
1) Inventāra jauniegadāšana 150.000.—

PIELIKUMS Mi 5.

Valsts kuģu pārvaldes budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

1) Frakts nauda 2.355.000—
2) Dažādi ieņēmumi 10.000—

Kopā 2.365.OO0—

II. Zaudējumi.
1) Pārvaldes uzturēšana 46.090.—
2) Kuģu ekspluatācija 1.997.839—
3) Rezerves kapitāls 45.225—
4) Amortizācija 140.570.—
5) Tantijemas - 22*60.—
6) Tīra pelņa valsts ieņēmumos 112*16.—

Kopā 2.305.000.—)

Vārds deputātam Guilbim.
V. Gulbis (zemnieku, savienība): Godātie de-

putātu kungi! Lieku priekšā IX daļas — Finanču
ministrijas kārtējo ieņēmumu § 11. pavairot par
350.000 jātu. Šinī paragrāfā pairedizeti 56.150.000
latu ienākuma, bet 1928./29. budžeta_ gada šis pa-
ragrāfs deva 61.294.000 latu. Arī nakoša_ budžeta
gadā faktiskie ieņēmumi pārsniegs paredzēto sum-
mu. Pavairojumu lieku priekšā pārnest uz Finanču
ministrijas kārtējo izdevumu, IX daļu, §100., pavai-
rojot to par 350.000 latu. Tasi ir fonds neparedzē-
tām vajadzībām. Šo fondu budžeta kommisilja ne-
jaušības dēļ balsošanā samazināja par 350.000 latu.
Ievērojot, ka šai paragrāfā ietilpst līdzekļi, bezdar-
bnieku nodarbināšanai un vēl citām vajadzībām,
kuras nav iespējams paredzēt, budžetu sastādot,
lieku priekšā pārnest šo summu uz § 100., atjaunojot
to iepriekšējos apmēros.

Priekšsēdētājisi P. Kalniņš: Vārds deputatiam
Celmam.

J. Celiris (sociāldemokrāts): Godājamie de-
putātu kungi! Finanču ministra kungs, ievadīdams
vispārīgās debates par budžetu, starp citu, izteica
veselu rindu dažādu vēlējumos, izteica veselu rindu
dažādu it kā valdības nodomu, un visa fiinanou mi-
nistra kunga runa 'lielā mērā atgādināja mūsu: pa-
rastās valdības deklarācijas, kuras no šīs katedras
tiek nolasītas un vēlāk nodotais archīvos. Mēs, arī
nebūtu apstājušies pie šīs runāsi tuvāk, ja tanī pat
laikā minētā runā nebūtu uzstādīti daži tagadējās
finanču polītikas kredo', un šie kredo ir šādi.

Vispirims finanču ministra kungs konstatē, ka
mūsu budžetsk nodokļu budžets, pie kam' šo faktu
ministra kungs, uzskata nevis par ikādu negatīvu
parādību, bet taisni otrādi — par pozitīvu parādību,
jo tālāk viņš saka: «Modernā finanču saimniecība
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drīkst balstīties pa 'lielākai daļai tikai uz nodokļiem.»
Tas jau ir zināms mūsu kredīta polītikas kredo, un
tamdēļ, lai būtu atļauts apstāties pie šī finanču poli-
tikas principa mazliet tuvāk. Kādā citā _<r,afcstā fi-
nanču ministra kunga domas šinī jautājuma izteiktas
tā: valsts galvenā kārtā izpildot 'līdzekļu pārgru-
pēšanas funkcijas. Bez šaubām,, pie šīi finanču mi-
nistrā kunga kredo, kādu viņš deklarēja, savā mm,
saimnieciskais efekts var parādīties vispirms tikai
tā, ka valsti:'!]' ar viņas inotitūtiem saimnieciskā un
kredīta politikā piekrīt ne cita loma,, kā vienkārši
tikai līdzekļu sadalīšanas lomia. Nekādas turpmā-
kas, aktivitātes, nekādas apstākļu dziļākas .analīzes,
nekādu jaunu ceļu un stigu meklēšana šeit vairs nav
vajadzīga — pietiek ar to moderno līdzekli, kā fi-
nanču ministra kungs, saka: uzlikt un ievākt nodok-
ļus un pēc zināmiem) paņēmieniem vai principiem
šo ievākto nodokļu summu sadalīt tālāk
iedzīvotājiem. — ,Vai patiešām tā ir mo-
dernā finanču, politika? Vai patiesi tas
ir modernākais valsts budžeta princips, tas
ir jautājums. Bez šī saimnieciskā efekta, var teikt,
nākošais siaiminieaiskais efekts, giluži kā secinājums
no šī Finanču ministrijas kredo, ir tas, ka nodokļu
pieaugums tikai raksturo it kā modernās saimnie-
cības nostiprināšanos. Ja jau reiz patiesi nodokļi
if modernā budžeta vienīgā un galvenā tēze, vienī-
gā un galvenā baize, tad šis bāzes paplašināšanās
var nozīmēt tikai it kā saimniecisku stabilitāti.

Pie mums ir loti; populārai runāt par daudz_ un
dažādiem kreditu veidiem. Valsts ar saviem' kredi-
tu (līdzekļiem plašos apmēroši ir iegājusi dažādās
saimniecībās, privātās, saiminiecilskās iestādēs, jāsa-
ka, iegājusi ne tikai privātās ,sarnni.eciskās, iestādēs,
bet arī individuālās saimniecībās. Gala rezultāts no
visa tā ir tas, ka valsts) parādu,kopsumma ar katru
gadu sistemātiski pieau^. Valsts parādi ir auguši
šādās proporcijās: 1927. gadā valsts aizdevumu
kopsumma ir bijusi tikai 240,8 miljoni latu,- 1928.
gadā — 279,5 miljoniJātu, 1929. gadā — 324,0 mil-
joni latu un 1930. gadā — 398,2 miljoni latu. Ja šiem
valsts parādiem pievienosim visus privāto kredītie-
stāžu parādus, kas pēc oficiāliem Finanču ministri^
jasdatiem bijuši; š. g. 1. janvārī 160 miljoni latu, ja
šeit pievienosim klāt arī Lavijas bankas dažādām
privātām krēditiestādēim tieši izsniegtās summas,
proti — 104 miljonus latu, ja vēl pieliksim klāt
valsts ārējo parādu 110 miljonu latu apmērā, tad
dabūsim uz Latvijas iedzīvotājiem' 772 miljonus lie-
lu valstis parādu, runājot apaļos skaitļos. Valsts
ir tapusi par iedzīvotāju vislielāko kreditoru. Ja
šeit pievienosim vēl dažādus nodokļu parādus, arī
dažādus parādus, kas neparādās oficiālos pārska-
tos, bet kas faktiski ir, parādus, kas rodas uz da-
žādiem iepirkumu kontiem, iepērkot preces uz
nomaksu, um vēl veselu rindu citu valsts parādu,
tad varēsi droši teikt, ka parādu summa sasniegs
780.000.000 latu. Rēķinot caurmērā varbūt 7,5%,
par šo parada summu iedzīvotājiem gadā procen-
tos vien jāatmaksā apmēram 60.000.000 latu jeb
5.000.000 latu katru mēnesi.

Varētu teikt, ka pie zināmas saimnieciskas
konjunktūras, zināmos saimnieciskos apstākļos, šī
parādība, varbūt, nebūtu tik bīstama. Bet mums
jāievēro Finanču ministrijas oficioza «Ekono'mislta»
aprēķins pa Latvijas tautaskopienākumiem,un kop-
izdevumiem. Tur redzama šāda diezgan bīstama
aina. «Ekonomista» 1927. gada 10. un 11. numurā
un 1928. gada 24. numura aprēķināti tautas kopie-
nakumi. No 1925. līdz 1927. gadam tie ir bijuši

1

900.000.000 latu jeb apmēraim 450 iliatu uiz katra ie-
dzīvotajā. Tanī pašā laikā Latvijas iedzīvotāju iz-
devumi 1926./27. gadā pēc Ceicnnera aprēķina
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«Ekonomistā» ir bijuši 890 miljoni latu jeb uz katru
iedzīvotāju 475 lati. Redzams, ka tautas ienāku-
mus pilnā mērā aprij izdevumi. Ja ārpus šiem
izdevumiem nāk klāt vēl jauns postenis, kaut arī
šis viens postenis par procentu nomaksu
Ls 60.000.000.— gadā, tad jāatzīst, ka tas var no-
vest tikai pie parādu turpināšanas. Paradu turpi-
nāšana jau atspoguļojas visols gan valsts banku, gan
privāto banku pārskatos. Šī paradu turpināšana
lielā mērā izpaužas arī valsts, pabalstos,, _ ar ko
valsts galvena kārtā grib, kaut arī pagaidām, uz
laiku, principiāli atrisināt parādu nokārtošanas jau-
tājumu tādā kārtā, ka, nāk palīgā ar zināmām; pie-
maksām, pabalstiem.. Pie normālas_ saimnieciskas
dzīves un attīstības, protama lieta, tādos apstākļos,
kādus ir aprēķinājis Ceichners «Ekonomistā», La-
tvijas iedzīvotāju lielās masais var nogrimt tikai
tālākā 'trūcībā. Citiem vārdiem sakot — masu pau-
perizācija uz šīs kredītpolitikas] pamatiem var ti-
kai turpināties.

Mūsu budžets, ir nodokļu budžets', kā teica fi-
nanču ministra kungs. Un patiesi', ja mēs, kāda zi-
ņā varam uzrādīt zināmu progresu, tad nodokļu
pieauguma ziņā mēs, bez šaubām', varam uzradīt
progresu visā frontē. Varbūt, mēs šinī ziņā varam
uzstādīt pat zināmu rekordu, salīdzinot ar citam
valstīm. Nodokļu kopsumma,, procentos izteicot,
ir augusi šādi. 1928./29. gadā nodokļu kopsumma
ir devusi 53.33% no ienākumu budžeta, 1929./30.
gadā — 54.64% un 1930.131. gadā — nākama bu-
džeta gadā — ir paredzēti: 56,47_%. Tas, laikam,
būs vienīgais progress mūsu kredītpolitikā.

Ministra kungs domāja, ka viņa uzdevums! esot
iespējami veicināt kapitālu uzkrāšanos un kapitā-
lu koncentrāciju un sevišķi privātās iniciatīvas at-

.raisīsanu, aizrādot starp citu uz to, ka visi musu
valsts uzņēmumi nepiemēroti saimnieciskās dzīves
funkcijām un tāpēc tos vajagot nostādīt uz privātini-
ciātīvas pamatiem,. Runājot par privātās, iniciatī-
vais sekmēšanu valsts saimnieciskā dzīvē, ministra
kungs nonāk tik tālu, ka atrod par nepieciešamu
atjaunot Latvijā Vakareiropā sen jau novecojušo
protekcionisma sistēmu. Vakareiropā pat pilsonis-
kie .'sociālpolītiķi ir aizgājuši tālu priekšā mūsu Fi-
nanču ministrijas prinoipiemi un uzskatiem. Vaci-
jusi pilsoniskie sociālpolītiķi nesen atpakaļ plašākā
kongresā atzinuši, ka mūslaikos runāt par _kaut kā-
du neaprobežotu privātiniciātīvu ' nozīmē ruina_t
tukšus vārdus, jo faktiski modernā tautsaimniecī-
ba vairs nepazīst šo neaprobežoto prijvāitlniciātī-
vu. Kapitāls pats sevi _ ierobežo_ ar sindikātiem,
trestiem un karteļiem, tādā kārtā, iegūdams mo-
nopoltiesības plašā territorija, viņš vairs nedarbo-
jas kā privāts uzņēmums, bet kā plašs sabiedrisks
uzņēmums. Viņa soļi ir vērtējami: ne kā privātas
organizācijas soli. bet kā plašas sabiedriskais saim-
niecības soļi vispārīgi. Tāpēc valsts šeit nebūt ne-
var nostāties malā un teikt, lai šī privātā iniciatīva
iet tālāk. Tādēļ arī modernās valstīs privāta ini-
ciatīva lielā mērā tiek ierobežota kā ar valsts ie-
jaukšanos, tā ar pašvaldību iejaukšanos un arī ar
kooperatīvo kustību iejaukšanos šinī lietā.

Neierobežota privāta iniciatīva, kas savā lai-
kā iezīmēja financiālā kapitāla'uzvaras gājienu un
līdz ar to iplūtokratijas varu — tas moments, pec
vācu tautsaimnieku aprēķiniem, jau ir izbeidzies.
Vācieši paši, pašlaik runā nevispar neaprobežota
kapitāla spējām un uzņēmumiern, bet jau par pē-
dējo kapitālisma posmu, t. L par to, kur kapitā-
lisma neapturaimiāsi tieksmes tiek ie,robežotas_ un
ir jāierobežo. Un tāpēc ir nesaprotami, kapec
taisni mums vajadzētu savu saimniecisko polītiku,
un ne tikai saimniecisko, bet arī financiālo polīti-
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ku kārtot pēc tām vecām paražām, kuras visā
Vakareiropā un visā pasaulē jau novecojušas arī
no kapitālistiskā viedokļa. Šī privātās iniciatīvas
dievināšanair novecojusies, tomēr finanču ministra
kungs savā runā budžeta debatēsi teic, ka mums
jālikvidē visdrīzākā laikā visi tie uzņēmumi, ku-
ros vel jdarbojas valsts kapitāls, un jāpāriet pilnīgi
uz privātas ražošanas metodēm.

Ko mūsu tautsaimniecībai ir devusi neierobe-
žotās privātsaiimnlecības veicināšana, par to diez-

»
gan skaidru valodu runā viens otrs mūsu tautsaim-
niecības svarīgs motīvs, — tasi, pie kura mazliet
apstājās arī finanču ministra kungs, t. i. preču vai-
rumus, ko mels varam' sviest ārējā tirgū, lai līdz ar
to iegūtu līdzekļus to ārējo preču iegūšanai, bez
kūjām mēs nevaram iztikt. Ja tas vispār ir tā, ja
arējas tirdzniecības bilancei modernā saimniecībā
ir liela loma, tad attiecībā uz Latviju tāss vēl se-
višķi jāpastrīpo. Ja Latvija ir nabadzīga, karā
nopostīta zeme, ja Latvijā nav liela ārzemju kapi-
tāla ieplūduma, kas tiktu investēti ražojošās noza-
rēs, tad, protams, jārunā un jādomā tikai par to, kā
rast naudas līdzekļus pašiem iekšienē, lai atjauno-
tu izpostīto saimniecību. Atmetot to kredo, ko uz-
stādīja finanču ministra kungs, vienkāršu nodok-
ļu preses saskrūvēšanu, mums jāmeklē citi ceļi.

Nav noslēpums, ka emisijas iespējas, apgro-
zības līdzekļu paplašināšanas iespējas sevišķi La-
tvijā galvenā kārtā atkarājas no mūsu ārējās tirdz-

»
niecības bilances. Jo pasīvāka šī bilance, jo ma-
zāk iespējams laist apgrozībā pilnvērtīgu bankno-
šu; jo lielāka aktivitāte bilancei, jo vairāk iespē-
jams laist apgrozībā tā saukto naudas līdzekļu, ie-
lejot līdz ar to it kā zināmu atsvaigojumu paguru-
šajā saimnieciskā dzīvē.

Jūs zināt, ka ap šiem jautājumiem ne reti no
šī Augstā nama katedras ir lauzti šķēpi. Kreisās
valdības laikā, kad norisinājās cīņas šeit par lī-
guma slēgšanu ar Padomju Krievijas republiku sa-
vienību, katru, kas aizstāvēja šo līgumu eo ipso,
uzskatīja par visbriesmīgāko valsts grāvēju. Ta-
gad, pēc apmēram 3 gadiem, pati Finanču ministri-
ja ir konstatējusi, ka ja mums ir kaut kur aktīva
ārējās, tirdzniecības bilance, tad pirmā kārtā ar Pa-
domju Krievijas republiku savienību. Pēc Finan-
ču ministrijas oficiāliem, datiem, 1929. gadā Latvijā
ir eksportējusi uz Krieviju preces par 40,1 miljonu

»
latu. Aktivitāte ir pieaugusi gada laikāpar 15.000.000
latu. Ja gan, Bļodnieka kungs! Mēs, pagaidām runā-
jam par stāvokli, kāds tagad ir. Nezīlēsim par nā-

I

kotni
Ja ņemam valstis, ar kurām Latvija vispār uz-

tur kādus tirdznieciskus sakarus, tad izrādās, ka
tādu valstu, ar kurām mums ir aktīva tirdzniecības
bilance, ir samērā maz. Bez jau minētās Padom-
ju sociālistisko republiku savienības- ir vēl Anglija,
kur mūsu aktivitāte ir izteikusies, ar 42,8%. Vel
aktīva bilance ir ar Holandi un Somiju,, bet tas arī
ii.r gandrīz viss. Ar visām pārējām valstīm,, neiz-
ņemot pait tuvākās kaimiņu valstis, piemēram Lie-

I

tuvu, Igauniju un Poliju, mums/ ir tikai pasīva bi-
lance, pie kam šī pasivitāte katru, gadu pieaug un
pieaug tādos apmēros, ka mēs sākam pazaudēt' da-
žām precēm iekarotos tirgus Vakareiropā un pār-
vēršamies no eksportieriem importieros.

Var būt dažādi uzskati parto, kā pacelt un vei-
cināt mūsu eksportu1. MinistraJkungs garāmejot
teica, ka mums. nopietni jāpadomā un steidzoši kas
jādara, lai novērstu šo nevēlamo parādību. Viņš
teica, ka būšot ļoti priecīgs, ja kāds
nākšot un došot tādu tautsaimniecības recepti,
pēc kuras viņš varētu likt strādāt saviem ierēdņiem.
Ministra kungs aizmirsa vienu, ka tautsaimniecī-

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja Rīgā. Saeimas laukums.

bā nav tādas universālas receptes, ka tautsaimnie-
cībā nevar būt kāda recepte, pēc kuras varētu rī-
koties visas valstis. Katram. 'finanču ministrim, jā-
cenšas atrast savu recepti. Un ministra kungsarī
domājās tādu atradis,. Viņš teica, ka munis.. janko-
joties tāpat kā citur, proti — mums jagadajot par
muitas aizsardzību, varbūt par eksportpreču prē-
mijām, par veselu rindu pabalstu un vel tamlīdzī-
gām lietām. Ministra, kungs aizmirsa to elementā-
ro lietu, ka ilgstoši uzturēt savās rokās ārzemju tir-
gus var ne vārgi siltumnīcu šitādi, ne vajās saim-
nieciskas 'Organizācijas un pasākumi, bet veselīgas
un stipras saimnieciskas organizācijas un pasāku-
mi,. Tas ir tas, kā Latvijā _visvairāk trūkst — ve-
selīguma saimnieciskā dzīvē.

Ja jūs apskatāt mūsu dažādos uzņēmumus, mū-
su firmas ar vecu, stabilizētu marku, tad jūs re-
dzat, ka pat tur mēs nevaram atrast to, ko mēs
varētu saukt saiiminieoiskājpolītika par veselīgumu.
Mūsu konsulāti no ārzemēm bieži ziņo, ka Latvi-
jas uzņēmumi ir samaitājuši vienai otrai Latvijas
precei tirgu tamdēļ vien, ka mums pastāv vēl tas
princips, kuru mūsu tirgotāji, varbūt, ir iemācī-
jušies, no vecās Krievijas, proti «ne o6na-
Henib, ne npoaauib». Visos tirdzniecības darīju-
mos lielu lomu spēlē krāpšanas paņēmiens. Tās
reklamācijas, kuras ir saņēmuši musu konsulāti
par dažādām flrmāim, ir skaidrs pierādījums tai
neveselīgai politikai, kādu iir radījusi šī privāta
iniciatīva bez valsts kontroles, bez valsts iejaukša-
nās. Man nesen ziņoja tādu gadījumu, ka tanīs pa-
sūtījumos, kas iet uz Padomju Krieviju, daudz fir-
mu ir ielikušas tādas, preces, kas tagad JVLaskavā
izliktas redzamā vietā kā biedēkļi; piemēram tri-
kotāžnieki nosūtījuši tādas adītas jakas, kāmi viena
roka garāka, otrā īsākai, vai, atkali caurais; zīda ze-
ķes — tām virsū uzraksts: «Latvijas! ražojumi».
Tāpēc, ja mūsu firmas arī nevar pārdotsavusi ražo-
jumus, tad vajadzētu vismaz īgādat, llai jnusu at-
tiecības uz ārieni nebūtu tādas, kadaļs tas ir līdz
šim'. Tas ir tas lielākais minus, kas mums vienā
otrā vietā aizslēdz tirgu uz 'ilgāku laiku un nodod
to citu rokās.

Sevišķi daudz tiek runāts un uzsvērts, ka ār-
kārtīgi liela loma mūsu ārējā tirdzniecība esot mu-
su lauksaimniecībai, un ka tāpēc valstij japieliekot
visi spēki šīs ražojošās nozares pacelšanai^ jaiz-
rādot vislielākā labvēlības politika, visplašāk jā-
nākot pretim ar pabalstiem. Es negribu noliegt, ka
mūsu lauksaimniecības ražojumi, arējas tirdzniecī-
bas bilancē ieņēmi ļoti redzamu posteni, ka šie
lauksaimniecības ražojumi — ne tikai _sviēsta un
gaļas ražojumi — sasniedz kopsummā to pašu
skaitli,, ko dod pēdējos gados mūsu fabrikāti un
pusfabrikāti, pēc fiinanču ministra kunga' oficiā-
liem, datiem,, Ulmaņa kungls, kurus es arī tūlīt no-
lasīšu. —

Bet svarīgi, ir nevien tas, ka šai ražošanas no-
zarei ir stipri aktīva loma mūsu ārējā tirdzniecībā,
svarīgi ir arī tas, kādas ir viņas attīstības tenden-
ces. Jāsaka, ka tendences

^
diemžēl, nav tik lab-

vēlīgais! ,kādām tām vajadzētu būt pec būtības. _ Šī
gada «Ekonomista» 5. numura aprēķinos ir minēts,
ka valsts ārējās tirdzniecības .aktivitāte .lauksaim-
niecības ražojumu ziņā procentos ir bijusli, apmēram
šāda: no 1921. līdz 1925. (gadam — 47,5%, 1927.
gadā — 41,79%, 1928. gadā — 39,12% un 1929. ga-
da 10 mēnešos — 31,59%; 12 mēnešos tas, butu
apmēram 36% — 37%. No teiktā mes, varam re-
dlzēt šinī ziņā zināmu slīdošu skalu, kur .aktivitā-
tes loma ārējās tirdzniecības bilancē lauksaimnie-
cības ražojumiem slīd arvienu drusku zemāk. Tā
tasi ir pēc Finanču ministrijas aprēķina. Ja tagad

25
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tie dod tikai 36% —37% no visa eksporta, 'tad va-
ram teikt, ka lauksaimniecības ražojumu vērtības
kopsummai ir mazāka par x/3 mo visa eksporta vēr-
tības.

Izcilu vietu mūsu eksportā, bez šaubām, ie-
ņem mūsu sviesta eksportsi, kas dod apmērāmi 20%
no visa eksporta, un šinī tekoša gada ir ekspor-
tēti jau 15 miljoni kilogrammu. Bet tas_ nebūt ne-
pierāda, ka stāvoklis butu ļoti labvelīg)s/. Kaut
gan tekošā gadā sviesta eksports ir audzis, tomēr,
ievērojot to muitas mūri, kas ir traucējums, sviesta
eksporta paplašināšanai, nav mums lielu cerību, _ka
attīļsitība šinī ziņā varētu iet straujiem soļiem talak.

Ilr samazinājies arī Latvijas gaļas eksports, ne
tikai bekona, bet visādas gaļas?_eksports. Tā no .
1921. līdz 1925. igadam eksportētas _ 867 tonnas,
1926. gadā — 3587 tonnas, 1927. gada — 4046 ton-
nas, 1928. gadā — 1856 tonnas un 1929. gada —
922 tonnas, pie kalrn 812 tonnu no visa šī eksporta
ir bijis bekons. Tā tad šinī ražojošas lauksaim-
niecības nozarē arī redzama uz leju slīdoša skala.
Arī bekona eksports, vispār gaļas eksports ir sa-
mazinājies.

Interesantu ainu dod olu eksports. 1921. —
1925. gadam eksportētas 78 tonnas olu; 1926. gadā
eksportētas 19 tonnas, 1927. gada — 24 tonnas;
1928. gadā — 6 tonnas. Bet 1929. gada, ka tas re-
dzams valsts olu kontroles datos, Latvija nav
eksportējusi nevienas olas. Taisni otrādi: ir pie-
audzis olu imports. Latvija ir sākusi olas importēt,
pie kam imports uzrāda manāmu augšanas tenden-
ci. Tas pierāda, ka ārzemju firmas ir atradušas mu-
su zemē izdevīgu tirgu šim lauksaimniecības ražo-
jumam. Raksturīgi, ka Latvijā importē olas ne tikai
tuvākās kaimiņvalstis, bet arī Dānija, kurai Anglijas
tirgus ir daudz tuvāks un lētāk sasniedzams nekā
Latvijas tirgus. Viss tas pierāda, ka mēs ne tikai
neesam pratuši atrast saviem ražojumiem ārēju tir-
gu, bet neesam pratuši izveidot arī savu iekšējo
tirgu, jo esam sākuši olas importēt, no eksportie-
riem esam pārvērtušies par importiejiem. Tas lie-
cina par. mūsu saimnieciskās dzīves vājības pa-
zīmēm.

Piegriežoties citai nozarei, piemēram, zemko-
pības lielākam eksporta artiķelim — koku ekspor-
tam, arī redzam slīdošu skalu. Eksportēto koku
vērtība 1929. gadā ir samazinājusies no 85,4 miljo-
niem latu uz 81.1 miljonu latu, t. i. apmēram par
4*3 miljoniem latu. Vai tas aizrāda uz to, ka mēs
saimnieciski atdzīvojamies, ka mēs topam saimnie-
ciski stiprāki? Vai šis mūsu saimnieciskais stip-
rums izpaužas mūsu «modernā» budžetā, ko mini-
stra kungs šeit cēla priekšā un par tādu nosauca?
Es domāju taisni pretējo: visas šīs pazīmes liecina
par zināmu saimniecisku pavājināšanos. Mēs saim-
nieciski nevis pieaugam, nevis topam stiprāki, bet
gan pavājināmies. Ja tāda mūsu ražojoša nozare,
kas bija atzīta par vienu no spēcīgākām! un ko vēl
tagad daudzi par, tādu atzīst, uzrāda slīdošu ten-
denci, tad taču, kungi, nevar pieiet šim jautājumam
tik vienkārši un teikt, ka mūsu valsts nodokļu si-
stēmā dod tik milzīgi lielus nodokļu ienākumus un
ar to visa saimnieciskās polītikas problēma atrisi-
nāta.

Mēs no finanču ministra kunga nedzirdējām
nekādu tautsaimnieciskas polītikas konjunktūras
analizi, nekādu plašāku skatu finanču kredītpoliti-
kā; mēs dzirdējām; tos pašus vārdus, ko nereti dzir-
dam, jaunai valdībai stājoties pie stūres un pazi-
ņojot savas darbības programmu no šīs katedras.

Raksturīgi arī tas, ka atsevišķie valsts mono-
poli, kas ir bijuši diezgan liels valsts fiskāls uzņē-
mums, beidzamos gados pārvēršas no fiskāla rak-
stura institūtiem vienkārši par kaut kādiem pabalstu
institūtiem. Ņemsim piemēram valsts linu monopo-
lu. Valsts linu monopolu savā laikā dibināja ar cie-
šu nolūku un uzdevumu, lai tas valstij dotu zinā-
mus ienākumus, lai to peļņu, ko privātais tirgotājs
varētu, šo preci tirgū laižot, sev paņemt, ar mono-
pola palīdzību valsts varētu sev iegūt. Un kāds ir
gala rezultāts? Gala rezultāts ir tāds, ka valsts
linu monopola ienākumi sistemātiski samazinās, un
pagājušā gadā, ja nemaldos, papildu budžetā pie-
ņēmām 44.500.000 latu valsts piemaksu šai nozarei,
bet tagad, laikam, vēl vairāk. Tā tad valsts mono-
pols kā fiskāla rakstura iestādījums ir pārvērties
vienkārši par labdarības] iestādi, caur šo monopolu
zināmā nozarē pastāvīgi jāpludina summasiekša.'Šis
valsts monopola jēdziens ir nostājies tā tad pavisam
ačgārni — ar kājām uz augšu, ar galvu uz leju.

Un, kungi, es gribu teikt, ka lielā mērā visa
mūsu saimnieciskā politika ir nostājusies tā, ka šī
valsts monopola politika, proti — ar galvu uz leju,
ar kājām gaisā, jo nevar taču nopietni runāt par
valsts saimnieciskās dzīves spēju attīstību, pat par
valsts saimnieciskās dzīves stabilitāti, dibinoties ti-
kai uz tiem skaitļiem,ko dod mūsu nodokļu sistēma.
Ja mūsu nodokļu stistēma ir tāda, ka nodokļi gal-
venā kārtā ienāk no plašām darba ļaužu aprindām,
bet tos izmanto ne reti pat noziedzīgā kārtā, kā tas
jums visiem labi zināms — kaut arī atsevišķi tikai
privātos uzņēmumos —, tad taču vairs nevar ru-
nāt par veselīgu saimniecisko un arī krēdita polī-
tiku. Mēs esam aizgājuši jau tik tālu dažādu pa-
balstu sistēmā un politikā, ka grūti mums pat iedo-
māties, vai Latvija vēl varētu pastāvēt bez šiem
nerimstošiem pabalstiem. Mēs savā pabalstu si-
stēmā esam rīkojušies jau tik plaši, ka kaatrs pa-
balsta ņēmējs tiklab uz laukiem, kā pilsētās, krēdi-
ditu saņemot, sāk skatīties uz to nevis kā uz kredi-
tu, bet gai kā uz pabalstu. Krēdita politika ir pār-
vērtusies jau ne par veselīgu kredītu, bet par pa-
balstu sistēmu. Vai tamdēļ brīnums, ja tagad at-
sevišķos gadījumos ļoti bieži jāsūdzas, ka laucinie-
ki neizpilda savas krēdita saistības. Tas notiek taisni
tāpēc, ka visu laiku jūs esat attīstījuši to uzskatu, ka
tās kapitāla summas, kuras saņem no valsts, jau ie-
priekš saņemšanas uzskata par pabalstiem un ne-
vis par tādām, kas atdodamas. Tāda ir jūsu radītā
kreditu saņēmēju psīcholoģija, un šī psīcholoģija
smagi atriebjas jums pašiem un jūsu uzņēmumiem
vispirma kārtā.

Ja īsumā gribētu saņemt, ko ir devušas mūsu
pārējās ražojošās nozares, tad jāsaka, ka taisni
rūpniecībā, rūpniecības attīstībā šī tendence ir pre-
tēja. Tur šai attīstībā neredzam vis uz leju slīdošu
skalu, bet gan kāpjošu. Fabrikātu imports ir bijis
1927. gadā 113,1 miljona latu vērtībā, 1928. gadā
— 136,9 mijoni latu un 1929. gadā —• 152,2 miljoni
latu vērtībā. Tā ir viena nozare, kur mēs re-
dzam veselīgu tendenci attīstīties. Es domāju, ka
pa lielākai daļai tas izskaidrojams tā, ka rūpniecī-
ba pie mums netiek nostādīta tā, kā vārgs siltum-
nīcas stādiņš; tā ir lauzušies uz priekšu vairāk ar
saviem spēkiem.

Eksporta skaitļi ir šādi: 1927. gadā — 46,9
miljoni latu, 1928. gadā — 67,9 miljoni latu un 1929.
gadā — 89,9 miljoni latu. Diezgan! liela loma šai
spējā attīstībā ir bijusi tirdzniecības līgumam ar
Padomju Krieviju, kas ir devis zināmu impulsu mū-
su rūpniecības attīstībai.
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Pusfabrikātu un jēlvielu eksports ir pieaudzis
ne mazāk. 1927. gadā tasi ir bijis par 68,1 miljonu
latu1928. gadā — par 79,2 miljoniem latu un 1929.
gada — gandrīz par 90 miljoniem latu. Tik spēju
saimniecisko attīstību nespēj uzrādīt tā ražojošā
nozare, par kuru sevišķi iestājas mūsu labā spārna
lielāka partija — zemnieku savienība un arī centrs.
Es domāju, ka taisni šī ārkārtīgā aizbildniecības
kultivēšana ir padarījusi lauksaimniecības ražojošo
nozari, varbūt vājāku, nekā! tā būtu bijusi, ja būtu
atstāta kaut arī lēnākai, bet veselīgākai attīstībai.

Saņemot kopā tās tendences, kuras novēro-
jam, pavirši ieskatoties, mūsu saimnieciskā dzīvē,
redzam sekojošo. Pirmkārt — mūsu nodokļu kop-
summa ar katru gadu pieaug. Pieaug nodokļu ie-
plūdums un reizē ar to pieaug arī masu! pauperizā-
cija, jo pēc paša Ceichnera apskata tautas ienāku-
mus pilnos apmēros apēd tautas izdevumi. Tālāk
—lauksaimniecībasjažojumueksports uzrāda atsevi-
šķās nozarēs manāmu un noteiktu slīdēšanas ten-
denci. Linu monopols ir novedis jaupie tā, ka drīzā
laikā mēs laikam sāksim linus importēt tāpat kā
olas. Es:'nedomāju, ka ar prēmiju piemaksām
linu ražotājiem, ko vēlas Ulmaņa kungs, šī ra-
žošanas nozare tiks glābta. Visiem ir zināms, ka
linu ražošana notiek tikai lauksaimnieciski eksten-
sīvās zemēs. Katrā zemē, kur ir pacēlusies lauk-
saimniecības intensīvītāte, linu kultūra izzūd. No
kurienes nāk pasaules lielie linu krājumi? No Krie-
vijas, no Lietuvas, no Latvijas. Tās ir zemes, kur
lauksaimniecība srtāv uz ļsamērā zemas pakāpes.
Bet vai par katru cenu šī nozare būtu glābjama ar
valsts prēmijām un piemaksām, tas ir vēl jautā-
jums.

Arī visi pārējie lauksaimniecības ražojumi rāda
noteiktu tendenci samazināties. Bez šaubām,, te
rodas plaša iespēja nākt ar deklarācijām, ka uz lau-
kiem vajaga investēt jaunus līdzekļus, ar ko mēs
došot lauksaimniecībai glābiņu. Es jau teicu, ka ve-
selīga saimnieciskā politika nerodas ar vārgu sil-
tumnīcas augu kultivēšanu, bet gan citādi, proti —
vispirma kārtā ienesot zināmu atsvaidzinājumu pa-
šā ražošanas procesā, ienesot to lauksaimniecībā,
ienesot to pilsētā — rūpniecībā u. t. t. Radait vese-
līgu krēdita un finanču polītiku. Otrkārt — neuz-
ticieties mūžīgai valsts aizbildniecībai, ka vienīgi
tā ar savu pabalstu sistēmu un augstām muitām var
stāvokli glābt. Ja gādātu par šo veselīgumu, tad
mums būtu cerības drīzāk gaidīt kaut arī uz lēnu,
bet tomēr noteiktu saimnieciskās polītikas atdzīvo-
šanos. Pie tagadējām tendencēm, kas iezīmējušās
mūsu saimnieciskā politikā pēdējos gados, mēs va-
ram sagaidīt tālākus saimnieciskos sarežģījumus un
lielākus saimnieciskus satricinājumus. Ja šī saim-
nieciskā politika, kas ir tagad iezīmējusi noteiktus
ceļus, turpināsies arī uz priekšu, tad mēs neatradī-
sim beidzot nekādas izejas un valsts pa šiem ceļiem,
varbūt, nonāks turpat, kur jau nonācis viens otrs
privāts uzņēmums. Ja mūsu ārējās tirdzniecības
bilance, kā galvenais postenis mūsu maksāšanas bi-
lancē, dod iespēju rast valstij vairāk apgrozības lī-
dzekļu, ja šis līdzeklis ir viens no galveniem, es
gribētu teikt, pat, varbūt, vienīgiem, līdzekļiem,kas
uztur mūsu valūtas stabilitāti, tad tas jātulko ta,
ka eksporta veicināšana vajadzīga ne tikai apgro-
zības līdzekļu pavairošanai, vajadzīga ne tikai va-
lūtas 'stabilizēšanai,, bet vajadzīga visas saimnieci-
skās dzīves stabilizēšanai vispirma kārtā. Tāpēc
katra eksporta veicināšana, katra jauna tirgus ie-
karošana un plaša iekšējā tirgus izveidošana tikai
pacels saimniecisko dzīvi, dos lielāku spraigumu,

ja tā varētu teikt, dos lielāku impulsu, kuru nevar
dot tas finanču polītikas kredo, kādu uzstādīja fi-
nanču ministra kungs par galveno, proti — nodo-
kļu polītikas kredo. Būtu laiks padomāt par musu
nodokļu polītikas pārkārtošanu uz citas bāzes, bet
atzīt, ka valsts budžets var dibināties tikai uz no-
dokļiem, būtu, es gribētu teikt, pārāk naīvi un īsre-
dzīgi.

Tāpēc es gribētu teikt, ka ne tikai mūsu vispā-
rējā politika, bet arī mūsu saimnieciskā politika ir
nostādīta pilnīgi ačgārni, ir nostādīta ar galvu uz
leju un kājām gaisā, jo tā nodokļu normas pieaug-
šanas tendence un ražojošo spēju pamazināšanās
tendence nozīmē ne ko citu, kā valsts financiālās
polītikas nostādīšanu ar galvu uz zemi un kājām
gaisā. Ja valsts budžets ir šīs politikas principiāls
realizētājs, man liekas, ka visiem, kuriem rūp mūsu
valsts saimnieciskā politika, nevien aiz politiskiem,
bet arī aiz saimnieciskiem motīviem,_ vajadzētu šo
mūsu valsts samniecisko politiku nostādīt kājām ze-
mē, galvu gaisā, ne galvu uz zemi un kājām gaisā.
Kamēr tas tā nebūs, tikmēr kuram katram vajadzētu
atteikties no šāda budžeta apstiprināšanas, no šā-
da budžeta izpildīšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kauliņam.

J.Kauliņš (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Cienījamie deputātu kungi! Valsts budžetā
Finanču ministrijas ienākumos ir postenis, kurā pa-
redzēti 7 miljoni latu un kurš skaitās par valsts
vērtspapīru portfeli; tas sastāv no valsts ilgtermi-
ņa krēditiestāžu ķīlu zīmju kuponiem un no īster-
miņa aizdevumu procentiem, kurus ikgadus valsts
ilgtermiņa iestādes atmaksā atpakaļ valsts ienāku-
mos. Turpretim izdevumos kredītiem lauksaimnie-
cības vajadzībām Zemesbankai paredzēti 1930./31.
budžeta gadā 10M> miljoni latu un Hipotēku bankai
— 3.200.Q00 latu. Faktiski iznāk, ka ja tagad no
10.500.000 latu atņem valsts ienākumos iemaksātos
3.758.000 latu no Zemes bankas ķīlu zīmju kupo-
niem, tad Zemes banka saņem dažādām lauksaim-
nieku vajadzībām tekošā budžeta gadā ne vairāk
par 6,8 miljoniem latu. Šinī gadījumā par tiem
3.758.000 latu jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frak-
cijas domas ir tādas, ka šinī budžeta gadā tas nav
iespējams atmaksāt, bet katrā ziņā nākošā, 1931./32.
budžeta gadā, šo summu vajadzētu pārskaitīt valsts
ilgtermiņa krēditiestāžu rīcībā, lai tās par jaunuva-
rētu izsniegt lauksaimnieku attiecīgām vajadzībām,
kuru ir loti daudz. Tāpēc mēs liekam priekšā gro-
zīt likuma par valsts aizdevumiem un to nodroši-
nājumiem 11. pantu tādā veidā, lai aizdevumu at-

. maksas, kuras līdz šim ieskaitīja vienīgi valsts
saimnieciskās dzīves atjaunošanas fondā, tāpat arī
visas procentu maksas un soda naudas tiktu ieskai-
tītas saimnieciskās dzīves atjaunošanas fondā ar
piezīmi, ka aizdevumu atmaksa un procenti, ko
saņem valsts ilgtermiņa kredītiestādes, būtu to pilnā
rīcībā jaunu aizdevumu izsniegšanai.

Tā tad mūsu pirmā prasība un vajadzība būtu,
lai tādā kārtā vispār lauksaimniekiem' un sevišķi
jaunsaimniekiem īstermiņa aiizdevumus pārvērstu
ilgtermiņa aizdevumos, Jau tagad lauksaimniekiem
ir zināmā mērā pretimnākšana no valsts kredītie-
stādēm, ja Latvijas banka ņem par aizdevumiem
3% un privātās kredītiestādes nedrīkst ņemt vairāk
par 5%. Ievērojot to, ka krēditkooperātīviem ir
arī privāti kapitāli, privātās iestādes ņem tomēr
7%, pat 8%. Tik augstu procentu maksāt laucinie-
kiem nav pa spēkam, un tas atstāj jūtamu iespaidu
visā lauksaimnieku dzīvē. Lai to novērstu, šīs ne-

25*_________________________________________________________________?
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ņemts. — Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu IX da-
ļa pārlabota veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
IX daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
IX daļas pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret — 35
balsis. Kārtējo ieņēmumu IX daļa pārlabotā veidā
pieņemta. — Pie šīs daļas iesniegtas pārejas formu-
las, ko nobalsosim pēc budžeta pieņemšanas. —
Kārtējo ieņēmumu X daļa — Zemkopības ministrija.

(Tek Nr. Ls

X. Zemkopības ministrija.

133. § 41. Valsts meži (pielikums
Nr. 01) 9.576.499.—

a. Zemkopības departaments.
134. § 24. Dažādas nodevas.

4. Kancelejas un aktu nodevas 9.000.—
135. § 28. Dažādas atlīdzības.

1. Mācības naudas 9.150.—
5. Blankas un formulāri 2.000.— 11.150'.—

136. § 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iz-

nomāšana 800.000.—
2. Zvejas tiesību iznomāšana 140.000.—
3. Augļi, sodi un atlīdzī-

bas 50.000.— 990.0OO.—
137. § 43. Valsts ēkas.

1. Valsts eku izīrēšana 13.000.—
138. § 55. Lauksaimniecības uz-

ņēmumi.
1. Valsts muižas (pieli-

kums Nr. 20) 101.630 —
2. Valsts ķēvnīcas un vai-

slas lopu audzētavas 4.100.—
6. Valsts saldētavas 2.630.— 108.360.—

139. § 67. Kustamas mantas pār-
došana 8.000—

140. § 81. Izdevumu atmaksas.
8. Analizēs un izmēģinā-

jumu materiāli 14.000.—
16. Lauksaimniecības ražoju-

mu kontrole 5.652.—
17. Notāru izdevumi 50.000.—
18. Plānu izgatavošana 110.000.—

(20. Dažādas atmaksas 2.000.— 181.652 —
141. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 11.000.—

Kopā zemkopības departa-
mentam 1.332.162 —

b. Veterinārvalde.
142. § 23. Eksporta — importa kon-

troles nodevas.
4. Lopi 105.-50 —

143. § 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iznomāšana 870.—

144. § 81. Izdevumu atmaksas.
16. Lauksaimniecības ražo-

jumu kontrole 16.500.—
20. Dažādas atmaksas 1.700— 18.200.—

Kopā veterinārvaldei 124320.—
Kopā X daļai 11.032,98-,—

PIELIKUMS Ni 21
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Ni 133 un 181 un izdevumu bu-
džeta tek. Nr. 456).

Valsts mežu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pe 1 ņ a.

a) Kārtēja >peļņa
§ 1. Mežu kārtēja izmantošana.
1. Mežu izmantošana Pēc saim-

niecības plāna 16.i877.000—
2. Sagatavoto mežu materiālu

nārdošana 40.000'.—
3. Mežu blakus izmantošana 400.000— 17.317.000.—
§ 3. Uzņēmumi, ēkas un skolas.
1. Fabrikas un darbnīcas 200.—

2. Eku izīrēšana 8.000.—
3. Grāmatas un citi izde-

vumi 200.—
4. Mācības naudas 200.—
5. Pelņa no materiālu sa-

gatavošanas rīcības kapi'
tāla 350.000.— 358.600.—

§ 4. Dažādi ieņēmumi
1. Sodi un atlīdzības par lī-

gumu neizpildīšanu- un li-
kumu pārkāpumiem 190.000.—

2. Tiesu iestādes un admini-
stratīvā kārtā uzliktie

naudas sodi 120.000:— '
3. Valsts kustama un ne-

kustama īpašuma pārdo-
šana 10.000.—

4. Uz valsts ierēdņu, privā-
tu iestāžu un p_ersonu
rēķina izdarītu izdevumu
atmaksas 1.000.—

5. Atvilkumi par pārmak-
sām un Valsts kontroles
uzrādītu zaudējumu at-
līdzības 1.000.—

6. Dažādi ieņēmumi 12.000.— 334.000.—
Kārtējās peļņas kopsumma 18.009.600.—

b) Ārkārtējā pelņa.

§ 2. Mežu izmantošana virs tāmes.
1. Mežu izmantošana ār-

pus saimniecības plāna 972.000.—
2. Mežu pārdošana uz ze- i

mes fondā nodotām' ze-
mēm 1.708.600.—

3. Samaksa par materiāliem,
izsniegtiem lauksaimnie-
cības .vajadzībām uz pēc-
maksu 15.000.— 2.695.600.—

Visas pelņas kopsumma 20.705.200.—

II. Zaudējumi.
1. Centrālā iestāde.

§ 1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 288.657.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 1.300.— 289.957.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 23.429.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 17.200.— 40.629.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi 800,—

§ 5. Izdevniecību izdevumi.
1. Periodiski izdevumi 1.000.—

Kopā centrālai iestādei 332.386.—

2. Vietējās iestādes.
§ 1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 4.924.116.—
2. Virsdarbi, briva līguma pa-

gaidu darbinieki 32.250.—
3. Pabalsti un godalgas 3.000.— 4.959.366.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 52.300.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 256.613.— 308.613,.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 43.496.—
3. Citi saimniecības izdevumi 3.370.— 46.866.—

Kopā vietējām iestādēm 5.314.845 —

3. Mežkopības skolas un kursi.
§ 1. Atalgojumi .

1. Algas un piemaksas 21.530.—
2. Virsdarbi, briva līguma pa-

gaidu darbinieki 3.660.— 25.190.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 100.—
2. Citi pārvaldes izdevumi -680.— 780—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 3.420.
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana 1.180.—
3. Citi saimniecības izdevumi 600.— 5.200.—

§ 6. Ekskursijas un izstādes 400.—

.
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normālās parādības jālikvidē, un tas jādarapakāpe-
niski jau tagad, šīs summas jāpārskaita ilgtermiņa
kredītiestāžu rīcībā, lai pakāpeniski īstermiņa aiz-
devumus pārvērstu ilgtermiņa aizdevumos par ie-
spējami zemiem procentiem.

Bez tam 1928. gada plūdos cietušo lauksaim-
nieku pagarināto termiņmaksu ir apmēram 2 miljo-
ni latu. Tās būtu jāmaksā jau 1934. gadā. Arī šo
lietu varētu nokārtot pakāpeniski. Plūdos cietu-
šiem 'lauksaimniekiem nomaksas termiņi ir jau 2
vai 4 reizes pagarināti. Samaksāt visu summu uz-
reiz viņiem nebūs pa spēkam. Arī to varēs pieskai-
tīt kapitāliem, pārvēršot ilgtermiņa aizdevumos.
Zemnieku bankas padome ir tuvāka šai lietai,, un
viņa var vairāk iedziļināties lauksaimnieku nepie-
ciešamās vajadzībās un interesēs. Bez tam vēl
var izsniegt papildu aizdevumus būvniecībai, zemes
kultivēšanai un citām vajadzībām, kam ir ļoti liela
nozīme. Ilgtermiņa aizdevumu procentiem ir jāpa-
liek arī turpmāk tikpat zemiem, tos nevajadzētu
grozīt.

Summējot visu sacīto, jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcijas lēmums ir tāds, ka visu aizde-
vumu atmaksaisi procenti un īsoda naudas jāieskaita
saimnieciskās dzīves atjaunošanas fondā, ar ko
varētu rīkoties valsts ilgtermiņa kredītiestādes,
Zemes banka un arī Hipotēku banka patstāvīgi. Nā-
košā budžeta gadā līdz ar to valsts budžets skaitli-
ski varētu samazināties no 178.000.000 latu par kā-
diem 7.000.000 latu.

Ar 1929. gada 6. maija likumu plūdos cietušiem
lauksaimniekiem, rentniekiem un graudniekiem ti-
ka atvēlēts 1.000.000 latu. Sākot ar šodienu —
1930. gada h aprīli — tiem nu vajaga atmaksāt
20%. Bet tā kā patlaban uz laukiem vērojaimia sti-
pra vispārīga lauksaimniecības krize, tad,, ja tas
vērojams pie zemes īpašniekiem, katrā ziņā ne ma-
zāk ļauni apstākļi ir rentniekiem un graudniekiem,
kuri par saviem ražojumiem tāpat nevar dabūt kār-
tīgu samaksu. Tāpēc jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku frakcija lūdz uzdot valdībai pagarināt uz turp-
mākiem 3 gadiem aizdevumu atmaksu, jo tūliņ šos
20% no kapitāla viņiem nav iespējams atmaksāt. To
varētu nolikt atmaksāt pa mazākām suumām vai-
rāk gados.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Godātie deputātu kungi!
Celma kungs aizrādīja, ka finanču ministra saimnie-
cības plāns bijis tik parastā deklarācija un ka šī dek-
larācija bijusi nepareiza. Celma kungs nāca hr

kritiku, un jāsiakai, ka Šaikritikai! 'patiesā bija dekla-
rācijas raksturs. Uz Celmial kunga deikliarāoiijiu atbil-
dēt varētu ļoti daudz un plaši, jo Celma kungs
aizkustināja ir nodokļu jautājumu ,ir krēdita jautā-
jumu, iir_ mus,u eksporta un (importa jautājumus.Visi
šie jautajumiir nopietnas dabas, un tie jau plaši
iztirzāti vispārīgās debatēs, tā ka tagad, dodot at-
sauksmi, negribētos pie tiem vairs atgriezties. At-
tiecībā uz nodokļiem finanču ministra kungs nebūt
nesacīja, ka nodokļi ir mazi, nesacīja arī to, ka ie-
nākumus neaprij izdevumi. Taisni to finanču mini-
stra kungs uzsvēra, ka mums privātie kapitāli; ne-
uzkrājas un nevar uzkrāties tāpēc, ka nodokļi, se-
višķi tiešļe nodokļi, ir par smagiem. Ja kapitāli ne-
var uzkrāties,, tad tautas ienākums siamazimās, bet
ta ka izdevumi ir tie paši, tad tautas labklājība slīd
uz leju. Līdz ar to slīd uz leju lauksaimniecības ra-
žojumu eksports un arī visa lauksaimniecība. Ar
to vispārējais saimnieciskais stāvoklis pasliktinās.
Iemesli šai slīdošai tendencei meklējami, pirmkārt,

kā to aizrādīja arī finanču ministris, nodokļu augstu-
mā un otrkārt tanī apstāklī, ka mēs neko neesam
darījuši, ilai noregulētu mūsu produktu tirgu. Mes
neesam gājuši pa tiem ceļiem muitu aizsardzības un
prēmiju ziņā, par kādiem ir gājušas pārējās valstis,
kur saimnieciskie apstākļi labāki. Opozīcija aiz-
rāda, ka ienākumi no nodokļiem esot par maziem.
Ienākuma nodoklis esot mazs, bet ņemot vērā, ka
nodokļu maksātāju skaits arī ir mazs, nevar , sa-
cīt, ka šis ienākuma nodoklis būtu zems. Aizrā-
dīja, ka Anglijā tas esot daudz lielāks. Tomēr visi
aizmirst, ka Anglijā ir īpatnēji apstākļi. Tur gan
valsts saņem šo tiešo nodokli 35% apmērā no no-
dokļu kopsummas, bet nav jāaizmirst, ka Anglijā
šī nauda nonāk atkal atpakaļ šī nodokļa maksātā-
jiem. Anglijā stāvoklis ir tāds, ka valsts ir parādā
pilsoņiem un bieži vien šī ienākuma nodokļa sa-
maksa notiek tikai grāmatvedības kārtībā. Pie
mums tas ir otrādi. Arī Celma kungs konstatēja, ka
pie mums iedzīvotāji ļoti daudz valstij parādā. Tā-
pat finanču ministris atzīmēja, ka iedzīvotāji ir val-
stij parādā. Celma kunga aizrādījums tā tad nav
svešs arī finanču ministrim un nav svešs nevienam
saimnieciskam darbiniekam. Iemesli šai parādībai
nav tie, kādus te minēja Celma kungs, bet gan pār-
mērīgie nodokļi un augstie procenti. Valsts kapi-
tāli ir uzkrājušies, bet nav uzkrājušies privātie ka-
pitāli. Celma kungs atzīst, ka nav vēlama privā-
to kapitālu uzkrāšanās un ka privātā iniciatīva nav
liekama pirmā vietā. Man jāsaka, kamēr neatzī-
sim un nelaidīsim privātai iniciatīvai, kas ir plaša
un aptver gandrīz katru saimniecisku darbinieku,
attīstīties, kamēr šis princips neaptvers visus, tik-
mēr neuzkrāsies nacionālās bagātības, nevairosies
tautas mantas un ienākumi nebūs lielāki par izde-
vumiem. Visus ienākumus bāzēt uz tiešiem nodo-
kļiem, par ko sevišķi uzstājās opozīcijas runātāji,
taču nozīmē atrisināt riņķa kvadratūru. Mūsu na-
badzīgā valstī, kurā ir ļoti daudz mazturīgu iedzī-
votāju, visu nodokļu polītiku atrisināt ar tiešiem
nodokļiem nav iespējams.

Par Gulbja kunga iesniegumu, pielikt § 111.,
punktam 1. 350.000 latu, pārnesot tos uz Finanču
ministrijas izdevumu budžetu, es atsauksmi dot ne-
varu, jo šis priekšlikums budžeta kommisijā nav
apspriests.

Par Kauliņa kunga priekšlikumu jāsaka, ka bu-
džeta kommisijā šis jautājums tika apspriests, jo
tiešām ir tā, ka mēs ienākumos uzrādām augļus un
atmaksas, ko maksā ilgtermiņa krēdita iestāžu kli-
enti; visas tās nāk atpakaļ valsts budžetā. Ja tās
paliktu ilgtermiņa kredītiestādēm, Zemes un Hipo-
tēku bankām, tad valsts budžets skaitliski samazi-
nātos. Atļaujot šiem līdzekļiem tur rotēties, mēs
nonāktu pie tā, ka varētu trīs, četrus gadus sama-
zināt izsniegumus šīm bankām un vēlāk līdzekļus
viņām pavisam neizsniegt. Līdz ar to samazinātos
valsts budžets.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo ieņēmu-
mu IX daļas deputāts V. Gulbis iesniedzis priekšli-
kumu«

. dala — Finanču ministrija — kārtējos ieņēmumus
tek. Nr. 112, § 11., p. 1. pavairot par Ls 350.000.—, pavairojot
par to pašu summu IX dalās — Finanču ministrijas — kār-
tējos izdevumus tek. Nr. 272, v. 85., § 100.— Fonds neparedza-
mam vajadzībām.»

Referents nevarēja izsacīties ne par, ne pret
šo priekšlikumu, jo kommisijā tas neesot pārru-
nāts. Lieku uz balsošanu deputāta Gulbja priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekš-
likumu. Acīmredzot vairākums. Priekšlikums pie-
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§ 8. Pabalsti trūcīgiem skolēniem
un stipendijas 4.800.—

§ 9. Mežsargu kursi _ 1.000.—

Kopā skolām, un kursiem 37.370.—

4. Mežu ierīcība.

§ 1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 0412.867.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 20.000.— 26.2.857.—
§ .2. Pārvaldes Izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 75.066.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 10.063.— 85.128.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 400.—
3. Citi saimniecības izdevumi 1.5O0.— 1.900.—

§ 10. Strādnieku algas 167.00O.—
Kopā mežu ierīcībai 516.885.—

5. īpatnēji izdevumi.
§ 11. Mežu aizsardzība.

1. Kaitēkļu apkarošana 2.000.—
2. Ugunsgrēku novēršana 38.0O0— 35.000.—

§ 12. Mežu atjaunošana un kopšana.
6. Bārbeļu un krūkļu iznīcināšana 20.000.—

§ 13. Mežu izmantošana 40.000.—
§ 14. Būvdarbi.

1. Eku tekošais remonts 000.000.—
2. Telefona līniju remonts 10.000.—
3. Mežu celi un tilti 100.000.— 310.000.—

§ 15. Nodokli 580.000.—
§ 16. Klaušu ceļu labošana 1.000.000.—
§ 17. Izmēģinājumi 5.000.—
§ 18. Vecu rēķinu nokārtošana 26.265.—

Kopā īpatnēji izdevumi 2.016.265.—
Visu zaudējumu kopsumma 8.217.751.—
Pārskaitījums no pelņas

kapitāla ieguldījumiem 215.350.—
Paredzamā! peļņa iemaksai
valsts ieņēmumos:
a) Kārtējā peļņa 9.576.499 —
b) Ārkārtējā peļņa 2.695.600.—
Pavisam kopā 20.705.200.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.

§ 1. Pārskaitījums no brutto
peļņas kapitāla ieguldījumiem 215.350.—

§ 2. Kapitāla ieguldījums no valsts
kases 470.000.—

Kopā 685.350.—

II. Izdevumi

1. Centrālā iestāde.
§ 1. Eku jaunbūves un pirkšana 400.000.—
§ 2. Telefona līniju jaunbūves 20.000'.—
§ 3. Jaunsaimniecību mežu

novērtēšana 50.000.—
§ 4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecības
piederumi 1.800.—

2. Zinātnes un mākslas priekšmeti 1.000.— 2.800.—
§ 14. Būvdarbi.

1. Ēku pamatremonti 200'.000.—
Kopā centrālai iestādei 672.800.—

2. Vietējās iestādes. i
§ 4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 1.500.—

3. Satiksmes līdzekli 700.—
5. Mašīnas, ierīces un darba rīki 6.600.— 8.800 —

3. Mežkopības skolas un kursi.
§ 4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 1.1O0.—

2. Zinātnes un mākslas priekšmeti 1.650.— 2.750.—
4. Mežu ierīcība.

§ 4. Inventāra jauniegadāšana.
5. Mašīnas, ierīces un darba rīki 1.000.—

Kopā 685.350.—

PIELIKUMS Nr. 20
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 137 un izdevumu budžeta tek.
Nr. 325 un 446).

Valsts muižu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 2'24.764l.—
§ 2. Piemaksa zaudējumu segšanai 5.790.—

Kopā 230.554 —

II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi 103.684.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi 14.410.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 9.810.—
§ 4. Operatīvās dalās zaudējumi 1.020.—
§ 5. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 101.630.—

. Kopā 230.554.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Papildu pamatkapitāls 239.300.—
§ 2. Inventāra realizēšana 16.835.—

Kopā 256.136.—)

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves ? 27.900.—
§ 2. Pamatremonti 97.600—
§ 3. Meliorācija 38.5O01—
§ 4. Inventāra jauniegadāšana 91.594.—
§' 5. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 541.—?

Kopā 256.135.—

Vārdu neviens nevēlas? X daļa
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par X daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par X daļas pieņem-
šanu nodotas 49 balsis, pret — 37 balsis. Kārtējo
ieņēmumu X daļa pieņemta. — XI daļa — Satik-
smes ministrija.

(Tek. Nr. Ls

XI. Satiksmes ministrija.

145. § 36. Pasts,, telegrāfs un
telefons (pielikums
Nr. 23) 0.700.242.—

?4|6. §, 51'. Dzelzc'eJS (pielikumus
Nr. 22) 5.779.961.—

a. Šoseju un zemes ceļu departaments.
147. § 42. Valsts zemes.

1. Zemju un Saimniecību
iznomāšana 1.677.—

148. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts eku izīrēšana 5.344.—

149. § ,67. Kustamas mantas
pārdošana 7.830.—

150. § 81. Izdevumu atmaksas.
20. Dažādas atmaksas 300.—

151. § 82. Naudas sodi .
2. Administratīvā kārtā

uzlikti sodi 200.—
152. § 90. Neparedzētie ieņēmumi 19.130.—

Kopā šoseju un zemes
ceļu departamentam 34.481.—

Kopā XI daļai 8.514.684 —

PIELIKUMS Nr. 23
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 145 un valsts izdevumu budže-
ta tek. Nr. 462).

Pasta, telegrāfa un telefona budžets.

A Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Pasta ieņēmumi.

1. Pasta sūtījumi 6.275.000.—
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2. Periodisku izdevumu pārsū-
tīšana un laikrakstu ope-
rācijas 190.000—

3. Gada biļetes un slēdzamie
skapīši 52.000.—

4. Norēķini ar ārvalstīm 475.000 —
5. Ārzemes naudas pārvedumi 55,.O00.— 7.047.000.—

§) I21. Rast|a, tekoša rēķina
operācijas.

1. Grāmatošanas maksa 156.000.—
2. %% no noguldījumiem 188.100.—
3. Veidlapas un aploksnes 10.000.—
4. Blanketu izgatavošana uz

rēķinu īpašnieku vārdiem 2.700.— 356.800 —
§ 3. Telegrāfa ieņēmumi.

1. Telegrammu pārsūtīšana L500.000.—•
2. Radio telegrammas 63.000.—
3. Radiofonļa atlikums 1721420i.— 1.735.420.—

§ 4. Telefona ieņēmumi.
1. Telefona abonēšana 4.1O0.000.—
2. Telefoniskas sarunas 4.300.000.— 8.400.000.—

§ 5. Dažādu izdevumu at-
maksas.

1. Nozaudēti pasta sūtījumi 5.000.—
2. Telegrammu un tiesu vē-

stuļu mājās piesūtīšana
ar ziņnešiem 14.000.—

3. Telpu apkurināšana un ap-
gaismošana 43.000.—

4. Drukas darbi 45.000.—
5. Pasta — telegrāfa resoram

piederošo mantu bojāšana
un nozaudēšana 4.000.—

6. Dienesta apģērbi 3.000.—
7. P. T. D. Galvenās darbnī-

cas atlikums 165.635.— 239.636.—
§ 6. Pabalsti un atlīdzības.

1. Pabalsti pasta — telegrāfa
iestāžu uzturēšanai 250.—

2. Atlīdzības 18.500.— 18.750.—
§ 7. Pārdota nolietota ku-

stama manta 4.00O.—
§ 8. Noma par pasta —

telegrāfa resoram pie-
derošām ēkām un zemi 17.000.—

§ 9. Sodu naudas.
1. Noteikumu pārkāpumi 100.—
0. Līgumu nepildīšana 10.000.— 10.100.—

§ 10. Dažādi ieņēmumi.
1. Privāti pakalpojumi publikai 45.000.—
21 Privātm sludlinājiimui Uz-

kāršana pasta-tēlegrafa
iestādēs 6.00O.—

2. Ieņēmumi no neizsniegtu
pasta sūtījumu satura 1.000.—

4. Nejauši iepriekš nepare-
dzami ieņēmumi 10.000.— 62.000.—

Kopā 17.890.706.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 7.360.820.—
2. Virsdarbi, birva līgumai

pagaidu darbinieki 235.000.—
3. Palīgu nodaļas darbinieki 980.400.— 8.476.220.—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 23.500 —

(2. Citi pārvaldes izdevumi 104.480.—
3. Radio kursu sarīkošana 10.000.— 137.980.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 330.125.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana 98.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 28.400.—
4. Eku un telpu tekošais remonts 10.000.— 466.525.—

§ 5. Eku pamatremonti.
1. Eku pamatremonti 139.OO0.—
2. Aku ierīkošana 6.000.— 145.'0O0.—

§ 6. Izdevniecības izdevumi.
1. Grāmatas 4.000—
2. Periodiski izdevumi 5.700.—
3. Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. 60.000.— 69.700.—
§ 7. Pasta operatīvie iz-

devumi.

1. Pasta zīmes un veidlapas 60.000.—
2. Pasta iesaiņošanas materiāli 33.000.—
3. Rasta izvadāšana 1.158,208'.— 1.251.208.—

§ 8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādāšana 90.000.—

§ 10). Atsevišķi "izdevumi,!
atmaksas un atlīdzības.

1. Telegrammu un tiesu vēstu-
ļu pienešana 19.200.—

(2. Atlīdzība par nozaudētiem
sūtījumiem 12.000.—

3. Sūtījumu apmaiņas izdevumi 750.000.— 781.200.—
§ 11. Dalību naudas un

?starptautiskās kon-
ferences.

1. Dalību naudas '. 6.000.—
§ 1)21 Tēlegrafa-taeļfona.

ekspluatācijas izdevumi.
1. Līniju, aparātu un batereju

kārtībā uzturēšana 1.064.000.—
2. Satiksmes attīstība 2.300.000.— 3.364.000.— .

Kopa 14.787.833.—

§ 13. Pārskaitāms no peļ*
ņas kapitālu) iegul-
dījumos 402.-630.—

Paredzama tīra peļņa valsts
ieņēmumos . 2.700.242.— .

Kopā 17.890.705.—

B. Kapitāla apgrozījumi,

I. I e ņē m tl m i.
§ 1. Pārskaitīti no brutto

pelņas inventāra
jauniegādāšanai 402.630.—

§ 2. Kapitāla ieguldījums
no valsts kases 2.414.000.— ..

Kopā '2.816.630.—

II. I z de v u m i.

§ 4. Iestāžu (inventāra
jauniegadāšana,

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 210.475.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 1.200.—

4. Satiksmes līdzekļi 75.000.—
5. Mašīnas, ierīces un darba rīki 87.000.—
6. Ieroči 1.300.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 10.000.—
8. Iesaiņošanas materiāli 17.655.— 402.630.—

§ 16. Ēku jaunbūves
§ 16. Telegrāfa un telefona

jaunbūves un kapi-
tālās pārbūves.

1. Jaunu tālvadu ierīkošana 550.000.—
2. Laboratorija 7.000.—
3. Kabeļu tīklu paplašināšana 1.015.000 —
4. Automātisko centrālu izbūve 270.000.—
5. Centrālu tilpuma paplašinā-

šana 200.000.— 2.042.000.—
§ 17. Pasta-tēlegrafa depar-

tamenta materiālu no-
liktavas ēkas izbūve 1O.00O.—

§ 18. Ēkas un zeme 20.000.—
Kopā 2.816.630.—

PIELIKUMS Nr. 22
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 146 un izdevumu budžeta tek.
Nr. 462).

Valsts dzelzceļu budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Dzelzceļu ieņēmumi.

1. Pasažieru pārvadāšana 15.034.600.—
0. Bagāžas pārvadāšana 2.132.800.—
3. Pasažieru ātruma preču

transports_ 2.089.700.—
4. Paraistļa, aitruma preču

transports 22.854.600.— , .

v.

ifi i i i
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5. Dažādi no kustības atkarīgi
ieņēmumi 2.616.300.— 44.728.000.—

§ 2. Dažādi no kustības
neatkarīgi ieņēmumi 2.000.800.—

§ 3. Ieņēmumi no privāt-
dzelzceļu iemaksām

r

valsts inspekcijas
uzturēšanai 8.600.—

Kopā 46.737.400.—

Zaudējumi.
§ 1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 18.014.82'2.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 70.000.— 18.08,4.822.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 19'2.300.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 272.969.—

11. Darbinieku apmācība 12.500.— 477.759.—
§ 3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 499.220.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana 5.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 67.050.—

12. Atlīdzība cietušiem no da-
_žādiem nelaimes gadījumiem 10.000—

13. Ārstēšanas izdevumi 720.000'.—
14. Apbedīšanas un citi izdevumi 2.000.—
15. Dienesta apģērbi 222.298.— 1.525.568 —

§ 5. Izdevumi, saistīti ar
svešiem dzelzceļiem un
personām.

1. Svešu dzelzceļu un staciju,
ietaišu un stigu lietošana 14.400.—

2. Svešu_ dzelzceļu ritošā in-
ventāra lietošana uz kon-

venciju pamata un noma 225.000.—
3. Svešu dzelzceļu ritošā in-

ventāra remonts uz kon-
venciju pamata 140.000.—

4. Tiešas pasažieru satiksmes
izdevumi 20.000.—

5. Atzarojumu un pārmiju uz-
turēšana privātām vajadzī-
bām 70.000.—

6. Kongresu, konferenču, kon-
venciju, kommisiju un ar
tiem, saistītie kamandēju-
mu izdevumi 20.000.—

7. Starptautisko biroju! un
kantoru uzturēšana ĪO.OOO.— 499.400.—

§ 6. Materiālu piegādāšana.
1. Materiālu 1iesaiņošana "un

citi operatīvi izdevumi 112.000 —
2. Materiālu un rezerves da-

ļu pārbaudīšana un izpē-
tīšana 8.000.—

3. Zaudējumi pie materiālu ap-
grozījumiem l.OOO.

4. Pārējie materiālu apgādības
izdevumi 500.— 121.500.—

§ 7. Stigas, inženierbūvju
uzturēšana un remonts.

1. Stigas piederumu uzturēša-
na un remonts 802.000

2. Stigas virsbūves uzturēša-
na un remonts 4.340.000.—

3. Tiltu un caurteku uzturēša-
na un remonts 150.000.—

4. Sniega _novākšana un ceļa
uzturēšana un remorits
ziema un dzīvo žoga ierī-
košana _ 470.000.—

5. Cīvīlbuvju (eku, rampu,
žogu un dārzu) uzturēša-
na un remonts 565.000.—

6. Preču pagalmu, žogu un
piebraucamo ceļu uzturē-
šana un remonts 80.000.—

7i. Ūdensvadu;> ūdensapgiādā-
šanas avotu, ietaišu, kublu
un aku uzturēšana un re-
monts _ 40.000.—

9. Ugunsgrēku zaudējumu
segšanai 20.000.— 6.467.000.—

§ 8. Staciju un kustības izdevumi,
1. Staciju pagalmu, ceļu, staciju

un vagonu signālu un pārmiju
smērēšana 148.000.—

2. Bagāžas un preču kraušana, ar
uzņēmējiem 444.000.—

3 . Bagāžas un preču pieņemšanas,
uzglabāšanas un pārvadāšanas
izdevumi un ledus sagata-
vošana 140.000.—

4. Pasažieru un preču sūtījumu do-
kumenti 145.000.—

5. Preču un bagāžas nozušanas un
laikā nepiegādāšanas izde-
vumi 25.000.— 902.000 —
§ 9. Telegrāfa un telefona uzturē-

šana un remonts.
1. Telegrāfa un telefona apgādā-

šana ar piederumiem un mate-
riāliem 9.500—

2. Telegrāfa un telefona uzturē-
šana, remonts, kā ari izdevu-
mi par zvaniem un telefona abo-
nēšanu 205.000.— 214.5O0.—
§ 10. Ritošā inventāra uztu-

rēšana un remonts.
1. Lokomotīvu uzturēšana 4.880.000.—
2. Vagonu uzturēšana 577.000 —
3. Lokomotīvu un tenderu re-

monts 3.3160.000.—
4. Pasažieru vagonu remonts 1.575.000.—
5. Preču vagonu remonts 1.375.000.—?
6. Darbnīcu un depo ietaises 404.000.—
7. Udensapgādība un ugunsdzē-

sība 260,000.—
8. Izdevumi nelaimes gadījumos 30.000.—? 12.461.000.—

§ 11. Neparedzēti izdevumi 10.000.—
Kopā 40.763.549'.—

§ 12. Pārskaitāms no peļņas kapitāla
ieguldījumos 193.890 —

Paredzama tīra peļņa valsts uzņēmumos 5.779.961.—
Kopā 46.737.400 —

*
B. Kapitāla . apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Pārskaitīts no brutto pelņas

inventāra jauniegādāšanai 193.890.—
§ 2. Kapitāla ieguldījums no

valsts kases 6.420.OO0.—
Kopā 6.613.890.—

II. Izdevum i.
§ 4. Inveritāral ālauniegādāšana,

iestādēm.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības

piederumi — 40.590.—
,2. Zinātnes un mākslas priekšmeti 1.000.—
3. Sanitārie un ārstniecības pie-

derumi 2.0OO.—
5. Mašinas, ierīces un darba rīki 300.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 150.000.— 193.890—

§ 1.2. Ēku jaunbūves un pārbūves 850.000.—
§ 13. Tiltu jaunbūves un pārbūves 960.000.—
§ 14. _ Jaunu ceļu izbūves un

pārbūves 1.205.000.—
§ 15. Dažādas ietaises.

1. Udensapgādības un ugunsdzē-
sības ietaises 70.000—.

2. Darbnīcu ietaises 276.000.—
3.. Ēlektriskjās ietaises (70.OCļO:—
4. Telegrāfa un telefona

ietases 64.000.— 480.000 —
§ 16. Operatīvā inventāra

jauniegadāšana.
1. Ritošais inventārs ? 2J5'2ļQ.0O0—
2. Rezerves daļas ilOO.OOO.—
3. Dažāds inventārs un darba

rīki _ 1200.000.—
4. Apģērbi 10.000.—
5. Mobilizācijas 1 izdevumi 10.-00.—: 2L84tfvO0O.—

§ 17. Atsvabināšanas izdevumi 85.000.—
Kopā 6.613.890.—)

Vārds deputātam Zeiboltam. .,_
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P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Visā pasaulē, ja realizē darba racionali-
zāciju, to realizē, piemērojot mēchaniskās iekār-
tas jaunievedumus vai uzlabojumus. Bet pie mums
Satiksmes ministrija grib to panākt ne ar mēchani-
skās iekārtas uzlabošanu, bet gan ar dzelzceļnieku
izkalpināšanu. To pierāda grūtie darba apstākļi,
kas valda uz Latvijas dzelzceļiem. Pie mums paš-
reiz ir vēl tādi apstākļi, kas citās zemēs valdīja
100 gadu atpakaļ, tad, kad dzelzceļus tikai sāka
būvēt, kad tie sāka izveidoties. Šādi apstākļi val-
da pie mums it sevišķi uz Ventspils-Stendes, Mei-
tenes-Bauskas un citiem šaursliežu ceļiem. Kon-
duktoru brigādēm, tāpat arī citiem darbiniekiem
jāstrādā 16—20 un pat vairāk stundu bez kādas at-
pūtas. Vilcienos netiek doti slēgtie vagoni, kur viņi
varētu, mazākais, vilcienam ejot, novietot savus
darba: rīkus, līdzi paņemto ēdienu un kādu minūti
atpūsties. Ir arī vēl ļaunāki apstākļi, jo tā saucamo
baļķu trulīšu vilcienu personālam, uz darbu ejot,
jāmeklēpa ceļiem un laukiem vecas drātis, lai tru-
līšus sasietu un novestu līdz galam; pretējā gadī-
jumā vilciens var iegāzties grāvī un var ciest viss
personāls.

Uz šiem apstākļiem vairākkārt ir aizrādīts arī
Satiksmes ministrijai un lūgts tos novērst. Tomēr
Satiksmes ministrija nav piegriezusi šim jautāju-
mam nekādas vērības.

Tālāk jāaizrāda,ka uz šiem ceļiem darbāpieņem
galvenā kārtā darbinieku atvietotājus, kuriem neiz-
sniedz ne siltus apģērbus, ne apavus. Tā kā vilciens
ir ceļā līdz 20 stundu, tad ziemas laikā cilvēkam
nav iespējams apkalpot šo vilcienu, galīgi nesabo-
jājot savu veselību. Te mēs redzam raksturīgu ai-
nu. Dzelzceļa kalpotājs, kas pieņemts no bezdarb-
niekiem, būdams bez pienācīga apģērba un pienācī-
giem apaviem, sasalst kramā. ' Lai savus locekļus
kaut kā atdzīvinātu, tas spiests pielipt lokomotīves
katlam. Pat rezervē braucot, brigādēm netiek dots
pus vagona, nemaz nerunājot par iekārtotu vagonu,
bet tām jāievietojas lokomotīvē. Tā kā lokomotīve
jau tā maza, un tur jauatrodas 2 cilvēki, tad arī tur
raav vietas, un mekas cits 'neatliek, kā «iesities uz
lokomotīves, lai nokļūtu darba vietā.

Šādu apstākļu, kā jau aizrādīju, nav nevienā
pasaules malā — vienīgi tikai Latvijā. Kaut gan
satiksmes ministra kungam ir zināms un vairākkārt
aizrādīts, kādi apstākļi valda uz dzelzceļiem, viņš
līdz šiml pašam laikam tomēr nav atradis par ie-
spējamu apstākļus uzlabot.

Bez tam šiem darbiniekiem uzliek par pienā-
kumu ne tikai apkalpot vilcienus, bet viņiem jāiz-
pilda arī visi dzelzceļa darbi. Viņiem uzliek pie-
nākumu iekraut un izkraut bagāžu, arī sastādīt
vilcienus; tā tad viņiem jābūt vilciena sakabinātā-
jiem, sastādītājiem un arī pārmijniekiem. Bet dar-
ba laiku viņiem aprēķina pēc esošā dzelzceļnieku
darba laiku noteikumiem kā efektīvo darba laiku
konduktoriem, ko šādos apstākļos nekādā ziņā ne-
drīkst piemērot.

Apstākļi nav labāki arī lielākās stacijās. Tur
darba iekārtojums neatbilst ne dzelzceļnieku darba
laika likumam, ne arī citiem pastāvošiem dzelzceļa
noteikumiem. Ņemsim kaut to pašu Jelgavu. Jel-
gavas stacijā ir ļoti dzīva kustība. Šinīstacijāsanāk divēju platumu celi. Vilcieniem pienākot Jel-
gavā, vagoni jāpārkārto tālākai nosūtīšanai attie-
cīgos virzienos. Vienā un tanī pašā laikā strādā
divas grupas. Viena grupa strādā pie normālā pla-
tuma vilcienu sastādīšanas, otra grupa — pie krie-
vu platuma vilcienu sastādīšanas. Attālums"starp

šiem platumiem ir ļoti mazs, kas, bez šaubam.ne-
kādā ziņā nedrīkstētu būt. Šādos apstākļos strādā-
jot, dzelzceļu kalpotāji — sakabinātāji unparmij-
nieki pie vismazākās neuzmanības var zaudēt dzīvī-
bu. Bet, neraugoties uz to, administrācija tomēr
atrod, ka darbinieku skaitu vēl var samazināt.
To nu samazina pat tādā mērā, ka darbus nav ie-
spējams veikt, bremzējas. Jelgavas stacijā ir pat
tādi apstākļi, ka vienam svērājam jāapkalpo 14
svari, kas vieni no otriem ir 4 kilometru attāluma.
Ja kāds citu valstu dzelzceļa speciālists redzētu šos
apstākļus, tad viņam būtu jābrīnās, kā vispār dzelz-
ceļnieki var strādāt šādos apstākļos.

Sakarā ar šiem darba apstākļiem, administrā-
cija ir spiesta nodarbināt dzelzceļa kalpotājus,
dzelzceļa strādniekus, neievērojot mūsu darba lai-
ka likuma noteikumus. Darba laika likums nosaka,
ka dzelzceļniekus pielaižams nodarbināt ne ilgāk
par 16 stundām. Bet kas notiek patiesībā? Patiesī-
bā notiek tas, ka darba laika likuma nosacījumus
nemaz neievēro, bet dzelzceļniekus nodarbina 20
un pat 24 stundas. Ir bijuši gadījumi, kad vai nu
dzelceļnieku trūkuma dēļ, vai aizvietotāju nedoša-
nas dēļ dzelzceļa darbinieki ir bijuši spiesti būt de-
žūrās savās darba vietās 48 un pat vairāk stundas.
Tā ir pretlikumība. Bet Satiksmes ministrija šo
pretlikumību ir akceptējusi un akceptē arī tagad.
Šādu gadījumu ir ļoti daudz, un gandrīz katras sta-
cijas darbinieki ir sūdzējušies vai nu administrāci-
jai, vai attiecīgām dzelzceļu organizācijām, bet Sa-
tiksmes ministrija nav atzinusi par vajadzīgu no-
vērst ļaunos apstākļus.

Ka apstākļi dzelzceļniekiem ir neciešami, to pie-
rāda jau oficiālā dzelzceļu virsvaldes statistika.
Pagājušā gada 11 mēnešos 68 nelaimes gadījumi ti-
kai ar vilcienu sastādītājiem, vagonu sakabinātā-
jiem un pārmijniekiem vien, t. i. 68 nelaimes gadī-
jumi ar apmēram 500 darbiniekiem. ' Tik liela ne-
laimes gadījumu procenta nav nevienā valstī; tāds
ir tikai pie mums Latvijā.

Kad dzelzceļa darbinieki sāka aizrādīt, ka viņu
dzīvības ir apdraudētas, ka viņi sakropļo savus lo-
cekļus, tad dzelzceļu virsvalde sāka interesēties,
kāpēc notiek tik daudz nelaimes gadījumu, kur
meklējami biežo nelaimes gadījumu iemesli. Un kur
atrod nelaimes gadījumu iemeslus? Tos atrod dzelz-
ceļa darbinieku nevērībā, nolaidībā. Lūk, kur esot
tie iemesli! Tikai viens atbildīgais augstākais ie-
rēdnis, tā garāmejot, aizrādījis, ka nelaimes gadī-
jumi uz dzelzceļiem pavairojoties tāpēc, ka mums
nav pietiekošas techniskas ierīces. Kāds dzelzceļu
virsvaldes ierēdnis, sarunā ar dzelzceļa darbimiekiem
par uzmanību, darbus izpildot, esot saņēmis atbildi:
«Vienreiz vien jau cilvēks tik mirst!» Un, lūk, pama-
tojoties uz šo izteicienu, ka cilvēks mirst tik vien-
reiz vien, dzelzceļu virsvalde oficiālā orgānā ie-
vieto rakstu, ka paši darbinieki nekā nebēdājot par
savu dzīvību un tiekot sakropļoti un nonāvēti paši
aiz savas pārgalvības. Man, turpretim, jāaizrāda,
ka taisni neciešamie darba apstākļi, ilgais, nogurdi-
nošais darba laiks ir vainīgi, ka nelaimes gadījumu
skaits katru dienu pavairojas.

Ari ar privāto publiku, ar braucējiem nelaimes
gadījumu skaits uz mūsu dzelzceļiem ar katru dienu
pieaug. Pieaug atkal uz kā rēķina? Pieaug uz, tā
saucamās, štatu samazināšanas rēķina, i jo agrāk
pārbrauktuves bija apsargātas, tagad — nav ap-
sargātas. Nav mums signalizācijas, kas biedinātu
braucējus un gājējus no vilciena tuvošanās, ir ti-
kai vienkārši uzraksti. Saprotams, šie uzraksti ne-
kā nedod. Un tāpēc katru dienu mēs lasām laik-
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rakstos, ka tur uņ tur sabraukts gājējs vai braucējs
ar visu zirgu un visiem ratiem.

Lūk,, tik tālu ir novedusi mūs Satiksmes mini-
strija, ka arī privātieim iedzīvotājiem jācieš no
tās reorganizācijas, no tas darba apvienošanas, ko
tagad realizē Satiksmes ministrija!

Ja nu darbiniekiem uzveļ jaunus pienākumus,
ja darbus apvieno, tad taču Satiksmes ministrijas
pienākums būtu uzlabot ari darbinieku materiālo
stāvokli, vajadzētu maksāt par attiecīgo darba iz-
pildīšanu kaut cik piemērotu atalgojumu. Bet to
Satiksmes ministrija nedomā darīt. Stāvoklis ir pat
tāds, ka dažiem dzelzceļa amatiem par pastāvošam
zemām algām vairs nevar dabūt darbiniekus, nevar
dabūt vilcienu sastādītājus, nevar dabūt pārmijnie-
kus, jo par to algu, kādu viņiem tagad maksā, ne-
viens šos amatus negrib izpildīt. Tamdēļ dzelzceļu
administrācija piespiedu kārtā spiež bagāžas strād-
niekus, pārmijniekus un sargus izpildīt sakabinā-
tāju darbu, nemaksājot pienācīgu atalgojumu.

Darbus apvienojot un nostādot darbiniekus
grūtākos darba apstākļos, tiem vajadzētu maksāt
attiecīgi labāku atalgojumu. Satiksmes ministrija
rīkojas gluži otrādi. Tur, kur darbs ir komplicē-
tāks, apstākļi sliktāki, atalgojums zemāks, bet kur
darba apstākļi labāki, tur arī atalgojums labāks.

Lai man atļauts minēt tikai vienu piemēru par
kilometru naudām.

Rīgā un lielākos mezglos kilometru naudas iz-
nāk līdz 50 latu mēnesī, bet uz, tā saucamiem,
sprunguļu ceļiem, kur katru momentu darbinieka
dzīvība apdraudēta, kilometru naudas sasniedz,
augstākais, 12 latu mēnesī. Visa Satiksmes mini-
strijas atlīdzības sistēma ir nepareiza. Labāks nav
ari stāvoklis ar dzelzceļnieku dzīvokļiem. Katram
ir saprotams, ka dzelzceļnieks pastāvīgi ir saistīts
pie sava darba, ka dzelzceļnieks ir pastāvīgi saistīts
ar dzelzceļa sliežu ceļiem un tādēļ dzelzceļniekam
jāgādā attiecīgs dzīvoklis dzelzceļa territorija. Par
šo jautājumu atkal dzelzceļnieki ir pacēluši savas
balsis jau kopš pašas Latvijas tapšanas, bet Satik-
smes ministrija arī tam nav piegriezusi vajadzīgās
vērības, kaut gan piegriezusi vērību, tā saukto, ie-
rēdņu dzīvokļiem. Augstākoi ierēdņu dzīvokļi ir
labi izremontēti, grīdas noklātas ar linoleumu, pu-
ķu dobes izbetonētas u. t. t, bet zemākiem darbi-
niekiem — pārmijniekiem un remonta strādniekiem
pakšķi ir sapuvuši, durvis un logi gāžas ārā. Kad
kāds zemākais darbinieks prasa izdarīt nepiecieša-
mo remontu, tad attiecīgais administrators atbild,
ka nav krēdita. Lūk, kādos apstākļos jādzīvo dzelz-
ceļniekiem, pie kam no viņiem prasa ne tikai darba
izpildīšanu, bet arī to, ka viņi nedrīkst atstāt savu
dzīves vietu bez administrācijas piekrišanas.

Runājot par šo jautājumu, vēl jāaizrāda uz
dzelzceļnieku veselības stāvokli. Statistika rāda, ka
vislielākais slimojošo skaits ir taisni dzelzceļnie-
kiem. Kā tad nebūs slimojošo, ja dzelzceļniekiem,
kas dzīvo uz līnijas, pie ēkām nav ūdensvadu, bet
ūdens jāņemno novadgrāvja vai no tādas akas, ku-
ras grodi būvēti no veciem dzelzceļa gulšņiem, kas
piesūcināti ar pasažieru atkritumiem. No šādām
akām Satiksmes ministrija liek dzelzceļniekiem
ņemt ūdeni savam uzturam. Šādos apstākļos, sa-
protams, nav iespējams būt veselam un kārtīgi iz-
pildīt dienesitu. J:a Saitiksimes (ministrija! grib, lai
dzelzceļnieki kāntīigii izpilda dienestu, tad vajaga
gādāt, lai dzelzceļnieki varētu pasargāt savu vese-
lību no dažādām epidemiljām un slimībām-, kuras
šādos apstākļos ļoti viegli izplatās. , ,

Atalgojuma paaugstināšanai dzelzceļniekiem
piešķi r īsiakņu dārziņus vai zemes gabaliņus līnijas
trualā, tāpat kādu pļavas igalbaljņu, lai varētu turēt
govi, kazu, vai kādu citu 'mājlopu. Bet :an šinī
jautājumā Sia*iksimes ministrija nav ievērojusi vien-
līdzības principu, jo viņa _r rīkojusēs tā: kam ir,
taimi tiek doti», proti tam, kam ir govs,, zirgs vai
kāds cits 'lops, tam' dod zemes gabaliņu vai pļavu,
?bet tam, kais nav spējīgs ar savu zeimio algu 'iega-
dāties govi, zirgu, vali citu, lopu, tam nedod. Aug-
stākiem ierēdņiem — iecirkņu prieikšniiekiiiem _ va,i
ceļu meistariemir veselas pļavas, lieli sakņu dārzi
u. t. t. Tas tāpēc, ka viņi paši ir saimnieki un sa-
dalītāji Viņi ievāc sienu vagoniem 'un pārdod, ar
ko vēl vairāk uzlabo savu jau tā labo stāvokli, bet
zemākie kailpotāiji paliek bez kaut kā. Satiksmes
ministrijai te vajadzētu ievērot vienlīdzību, Ja to
grib uzskatīt par atalgojuma piemaksu, tad zemes
un pļavas gabaliņus vajadzētu; sadalīt visiem dzelz-
ceļniekiem vienlīdzīgi, oiik mo attiecīgās platības
iznāk.

Tālāk ir vēl viena ļoti raksturīga lieta uz
mūsu dzelzceļiem,, proti — Satiksmesiministriijaneievēro pastāvošos likumus. Neievērojot pastāvo-
šos likumus, dzelzceļu administrācija ir sarīkojusi
resp. izsaukuļsii pat dzelzceļnieku streiku. Nesen
atpakaļ tāds gadījums, notika Daugavpilī. Katrs uz-
ņēmējs, ja viņš grib grozīt atalgojuma lielumu, vis-
pirms paziņo par to strādniekiem!, uzsaka tiem un
tilkai pēc taim ieved 'jauno atalgojumu. Bet dzelz-
ceļu aidminiisitrāoiija to tā nesaprot. Daugavpils
darbnīcās no pagājušā gaida augusta līdz šī gada
martam arodskolu skolniekus algoja no atsevišķām
siummām, bet šī gada 6. martā darbnīcās bija iz-
kārts paziņojums, ka tagad arodskolu skolniekus
algos no summām, kas dotas amatnieku atalgoju-
miem, Saprotams,, kiai tad, kad strādniekiem pa-
zemina algu, .strādnieks uzbudimāļsi, <un viņam gribot
negnibot_jāsāk streikot. Tāpēc arī DauigavpMs darb-
nīcu strādniekiem bija jāķeras pie streika, lai pro-
testētu pret algu pazemināšanu. Saprotams, kad
streiks notika, administrācija 'bija spiesta atzīt, ka
strādnieku prasības ir pareizas, un bija spiesta pa
daļai atcelt .'nepareizos 'rīkojumus,

Dzelzceļu administrācija, liieifo pret strādniekiem
vēil labākus paņēmienus. Ja atgriežamies pie 18.
oktobra streika, josaskaņā ar mūsu satversmi strei-
ka brīvība Latvijā uir, tad redzam, ka, Satiksmeļsi imi-
nilstriija streika.brīvību uz ārieni ilt kā atzīst, bet
iekšienē nē. Tāpēc pret tiem strādniekiem, kuri
18. oktobrī tomēr atstāja darbu un streikoja, ad-
ministrācija izgudroja visādus fcniifus, lai tiem at-
riebtos, pareizāki sakot, lai sodītu šos strādniekus
par to, ka tie piedalījušies 18. oktobra streikā. iŠie
Satiksmes rniiimīistnijas ierēdņi nonāca pat tik tālu,
ka rīkojās pretēji Saeimas lēmumam, jo, 1928. gada
decembrī Saeima pieņēma lēmumu, ka, visil uzliktie
administratīvie sodi, janodarījums!nav izdarīts sav-
tīgos nolūkos, ir dzēsti; bet Satiksmes ministrijas
ierēdņi neievēroja šoSaeimas pieņemto lēmumu un
meklēja pa 5 un 6 gadiem atpakaļ, vai: kāds strād-
nieks nav sodīts. _ Saprotiam(si, ka pa 5 un 6 gadiem
varēja atrast gaidījumus, kur viens otrs strādnieks
bija sodīts ar rājienu vai brīdinājumu; nu tagad,
lūk, padome slēgtā sēdē pieņēma 'lēmumu pret ve-
seliem 6 strādniekiem, izņemot tdsi pa vienam no
katras streikojošās darba vietas, un sodīja ar at-
laišanu no darba par (galvenā direktora rīkojumu
neizpildīšanu un par iepriekšējiem sodiem.

Vēl raiksturīgāksl ir gadījums ar vienu remonta
strādnieku, kuru galvenā direktora vietas izpildī-
tājs Springa kungs nēkaunējāļsj apvainot par kam-
mūniistu, sabotāžniefcu u. t. t. Šādu nepatiesu zi-
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ņojumu viņš sniedz satiksmes ministrim un prasa
strādnieka atlaišanuno vietas.Civildienesta likums
paredz, ka šadoSi gļadījumoiskatram dzelzceļa strād-
niekam), sevišķi štata darbiniekiem, tiesība dot sa-
vus paskaidrojumus, tiesība sevi aizstāvēt; šinī ga-
dījuma šie kungi nezin, ka tāds likums pastāv --
tie nebija atraduši par vajadzīgu prasīt paskaidro-
jumusno šī darbinieka, bet 28. oktobri vienkārši no-
lēma, ka remonta strādnieks Viļčimsikiis uzskatāms
par atlaistu.

Vēlman jāaizrāda, ka pēdējā laikā Satiksmes
ministrija ir pārvērtusies par vizītkaršu ministriju.
Gandrīz neviens īsargis, neviens dzelzceļa darbinieks
netiek pieņemts, ja viņam nav kabatā kādas aug-
stākas_atbildīgas personas vizītkarte. Sevišķi daudz
ar šādam vizītkartēm darbā iestājušos dzelzceļnie-
kus ir aplaimojis satiksmēs ministra biedrs Kempa
kungs. (J. Pommers mo vietas: «Labi darījis!»)
Nav jgandrīz neviena strādnieka, kurš varētu tikt
darbā bez Kempa kunga vizītbairteis. Kur ir nove
dusi mūsu dzelzceļus šāda vizītkaršusistēma, to es
jums tūliņ raksturošu.

Aiviekstas pieturas,punktā ir pieņemtskāds dar-
binieks, kuram arī ir bijusi šāda vizītkartīte. Šī
persona domā, ka viņās modarbošanāsi ir tāda, ba
pa naktīm var staigāt apkārt pa miestu, šaudīt un
citādā veidā traucēt iedzīvotāju mieru. Kad šai
personai jābūt stacijā un jāpārdod pasažieriem bi-
ļetes, tad viņas stadijā nav, bet gan kaut kur uz
ceļa,, bur brauc kāzinieki', un iekasē mo itierm node-
vas, protams, šķidrā veidā. Šādos gadījumos, pasa-
žieri ir spiesti braukt bez biļetēm. Un tas notiek
sistemātiski. Tā kā šai personai .kabatā ir vizīt-
kartīte, tad viņai, bez šaubām-, nedrīkst ķerties
klāt, tā ir neaizskarama mm nesodāma.

Attiecībā uz Satikstmes ministriju ir pieņemti
noteikumi, ba darbā var pieņemt un iecelt amatos
pēc zināma stāža, pēc zināma nokalpota laika u. t.
t, u. t. t. Ja ir kāda vakance, tad oficiāli,izslu-
dina «Dzelzceļnieku Vēstnesī», ka tur un tur ir
vakanta vieta. Tagad, kad ir ieviesusies vizītkar-
tiņu sistēma, to vairs nedara, bet galvenā lomapie-
krīt rekomendācijai Piemēram, kāds, stacijas
priekšnieks ar plašu 'rekomendāciju iztukšojisl sta-
cijas kasi. Rodas vakanta vieta, ko vajadzētu! aiz-
ņemt zināma stāža darbiniekiem, kas jau ilgāki
strādā. Bet ar vizītkartiņu palīdzību šinī vietā tiek
tāda persona, kas uz visiem dzelzceļiem pazīstama
par nekur nederīgu ierēdni.

.Ievērojot to, ka notiek šādaslietas, nav nekāds
brīnums, ka notiek arī vesela rinda dažādu nozie-
dzību, kuras palaiž garām nesodītas. Piemēram
Balvu stacijas priekšniekam piesūtīts attiecīgs dau-
dzums malkas stacijas apkurināšanai. Malka vi-
ņam jāsazāģē, par ko viņš var saņemt atlīdzību,

, Viņš sazāģē tikai vienu asi malkas, ar to apslēpj
pārējo malku_ un saņem atlīdzību par it kā visas
malkas sazāģēšanu. Tamlīdzīgas lietas notiek lie-
lākās mezglu stacijās pat vēl lielākos apmēros.

Šāds gadījums, ir bijis Liepājas stacijā, kur at-
kal ar vizltkartiņas palīdzību un ar īpašu ieteikumi
ieteikta kāda persona, kas esot viens no «krietnā-
kiem Latvijas pilsoņiem». Tas. ir Liepājas, stacijas
priekšnieks Veiisa kungs, buram ir dota šādaate-
stācija, bas, vēl ir atrodama dzelzceļu virsvalde
attiecīgos dokumentos,. Liepājas stacijā tad arī no
tiek vesela rinda dažādu pārkāpumu. Pārkāpumu:
pielaiž ne tikai pats priekšnieks vagonu padošanī
un aitas darbos, bet pārkāpumus pielaižari apakš
nieki. Minētā stacija ir kāds darbinieks — ba
sieris — svērējs Predena kungs. Viņšneizdod pre
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ces to saņēmējiem, kaut gan ir saņēmis visas ga-
rantijas u. t. i. Šinī konkrētā gadījumā ir runa par
āboliem. Liepājas stacijā pienākušas ap 40 ka-
stes ābolu. Drošības nauda iekasēta, un visals lie-
tas nokārtotas

^ bet 5 kastes tiek aizturētas, stacijā,
tas preču saņēmējam neizsniedz. Beidzot izrādās,
ka šīs kastes no stacijas, nozudušas. Nav vairāk!
Tagad,_ saprotams, attiecīgo darbinieku vai. ierēdni
vajadzētu saukt pie atbildības, bet šis ierēdnis* kaut
kā izlīgst, par nozudušām kastēm samaksā, un
lieta izbeidzas. Bez tam katram ir tiesība nodot
savu divriteni stacijā uzglabāšanai, par ko jāmaksā
ne vairāk par 20 santīmu. Bet šis ierēdnisPredens
ir ņēmis par divriteņu uzglabāšanu 3 latus, sapro-
tams neizdodot attiecīgas kvītes, kas vēlāk ir
pierādīts. Beidzamās dienās atkal ir noticis, tāds
gadījums,_ bet ir ļoti iraksturīgi, ba no augstākās
administrācijas šosgadījumusnoslēpj. Lūk, te ir viens
rakstiņš, kas ir manā rīcībā, Liepājas sta-aijaspriekš-
niekam. «Kjā no ienākušā pie F raksta —
Nr._7175/'FP saraksta redzams, tad svērājs Predens
isutījumiami'Liepāja — Možeibi (Mr. 158556 uzrādī-
jis, svaru 141 kg, bet Vaiņodē pārbaudot bonstatēts
339 kg, ta tad par 198 bg vairāk nekā uzrādīts do-
kumentos

^
Par minēto gadījumu Jūs air rakstu

Nr. 1053 lūdzat svērāju Predenu nesodīt. Ievērojot
to, ba preču nepareiza svēiršanaLiepājā atkārtojas,
lūdzu rast līdzekļus šo nepareizību novēršamai un
ziņot ekspluatācijas direktoram.» — Seko attiecīgā
ierēdņa paraksts, ko es, zināms, nenolasīšu. — Sta-
cijas priekšnieks Veīss atbild «Tiks pieliktas visas
pulēs, lai neatkārtotojsi.» — Tā tad par šo noziegumu
netiek ziņots attiecīgam direktoram, lai vainīgo ie-
rēdni sauktu pie atbildības, bet to noslēpj. Diemžēl,
tas tomēr netiek noslēpts, un viss, kas notiek Sa-
tiksmes ministrijā, nāk reiz dienas) gaismā. Lūk,
ta rīkojas uz Latvijas, 'dzelzceļiem šie «krietnie Lat-
vijas pilsoņi'», kupenu šr vizītkartes kabatā. (Starp-
sauciens: «Un ordeņiem kaklā!») Bez šaubāmi, viņi
saņem ari ordeņus, tāpat kā ordeni ir jau saņēmis
«slavenaisi»Krustpils stacijas priekšnieks par to, ka
slēpieskādas zemnieku mājas pagrabā un nav nekā
laba darījis, lai izglābtu dzelzceļa inventāru. Tādu
gadījumu ir daudz, bet par tiem tagad nerunāšu.

Kas_ attiecas uz _Satiksmes ministrijas budžetu,
tad, ievērojot tos grūtas apstākļus, kādos tagad at-
rodas dzelzceļu darbinieki sakarā ar darbu apvie-
nošanu, kur viņiem ir uzdota vairāku 'amatu izpil-
dīšana, es ceru, ka Augstais nams pieņemsibudžetā
pārlabojumu, ilai vismaz

^
dzelzceļniekiem 1dotu mazu

gandarījumu un galvenā kārtā dotu to pārmijnie-
kiem, kuriem ir vislielākā atbildība par dzelzceļa
kustību. Viņi_ atbild par_ visu to, bas notiek uz
dzelzceļa sliedēm, un tapec viņiem, būtu jāizsniedz
vismaz silts apģērbs,_ ToVpatsdomāts ari remonta
strādniekiem. Tamdeļ_es lieku priekšā izdevumos
4. paragrāfa 7. punk,tā_ attiecīgu pārlabojumu par
82.000 latu, tanī pat laika palielinotienākumus 1. pa-

1 nagrafa 4. punkta par 82.000 latiem'.
Lai, Satiksmes ministrija tomēr izpildītu likumu,

es lieku priekšā Augstajam' namam'pieņemt vēl pār-
i ejas formulu, ar kuru uzdots Satitasmes ministrijai? atvaļinājumā

^
atpūtā esošo un slimo darbiniekuvietā

; darbu izpildīšanai nozīmēt virsdienestniekus, aiz-
vietotājus. Tagad vietas izpildītājus nedod. Sta-

; oija, kura ir 3darbinieki, vienamaizejot atvaļinājumā,
darba palikušajiem diviem darbiniekiem, jāizpilda

i arī atvaļinājuma aizgājušā darbs. Ar šādu rīcību
i Satiksmes ministrija pārkāpj darba laika likumu.

Bs domāju, ba Augstā nama pienākums ir aizrādīt,
- lai Satiksmes, ministrija ievērotu un izpildītu Augstā
- nama izdotos 'likumus.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kurcijam-Kurš imsbim.

A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists);
Godātie deputātu kungi! Satiksmes ministrija no-
darbina mz dzelzceļieim samērā daudz strādnieku, un
varētu domāt, ka šī valsts iestāde, ka uzņēmējs, ir
radījusi labākus darba _ apstākļus, jeb, vismaz, ka
tie nav sliktāki kā privātos uzņēmumos!. Iepriekšē-
jais runātājs Zeiboilts jau aizrādīja par sanitāriem
trūkumiem dzelzceļnieku 'darbnīcās, dzīves apstāk-
ļos, slikto higiēnisko un grūto materiālo stāvokli.

Mulsu dzelzceļnieki nav drošii _ par rītdienu. Vi-
ņu saimnieciskais stāvoklis ir grūts; bet es, aizrā-
dīšu uz dzelzceļnieku lietā t,iesi;isko_ stāvokli. Man
liekas, ka dzelzceļinieku tiesiskais stāvoklis nav nor-
māls. Viedoklis,, kādu Satiksmes ministrija _r ie-
ņēmusi šai lietā, pēc manas saprašanas, neatbilst
demokrātiskas valsts prasībām_ Sevišķi tāpēc, ka
Satiksmes ministrijas priekšgala ir demokrātiska
centra cilvēks, varējām gaidīt, ka tiks ievēroti de-
mokrātijas principi. Stāvoklis ir tāds, ka (sevišķi
grūts tiesiskais, stāvoklis ir strādniekiem', (jo- viņi ne-
zin, kādas ir viņu, izredzes iuz rītdienu, vai, viņi pa-
stāvīgi strādās, vai tiibs pārvesti gadījuma 'rakstura
strādniekos, līdz ar to zaudējot savas tiesības. Ļau-
dis, kas nokalpojuši garus gadus dzelzceļa darbnī-
cās, vienā baltā dienā tiek pārvērsti par 'dienas
strādniekiem un līdz ar to zaudē visas izredzes uz
pensiju, un slimo kasēm u. t. t.

Vēil grūtāki apstākļi ir politiski organizētiem
strādniekiem, Mūsu uzskats ir tāds, ka .'Strādnie-
kiem ir tiesības organizēties legālās polītiskās or-
ganizācijās, ka tāpēc viņus nevar nobīdīt pie ma-
las, izslēdzot no dzelzceļa darbinieku skaita. Sa-
tiksmes 'ministrijas uzskati ir citādi 1. Tai ir vesela
sistēma, kā šādus strādniekus nobīdīt pie 'malas.
Tas notiek tā: ja kāds strādnieks parāda poli-
tisku aktivitāti, ja viņš arī uzstājas kā organizēts
strādnieksi, tad viņa liktenis ir diezgan vienkāršs.
Tas ir tāds, ba šādu strādnieku arestē, patur kādu
laiku apcietināšanas telpās un pēc tam atlaiž. Strād-
nieks atgriežas agrākā darba vietā, bet viņam,'pa-
ziņo, ka tas atlaists no vietas. Strādnieks nodomā,
ka viņšatlaists no vietas līdz izmeklēšanasbeigām,
bet kad nu pēc dažām nedēļām vai dažiem mēne-
šiem prokuratūra pierādījumu trūkuma dēļ iesākto
lietu izbeidz, strādnieku 'atpakaļ neņem. Ir liela
daļa strādnieku, kas ilgu laiku nevainojami ir strā-
dājuši savu darbu uz dzelzceļiem. Viņi ir speciali-
zējušies un nespēj citu darbu strādāt. Strādnieks,
atgriežoties atpakaļ, aizrāda, ka viņam nav konsta-
tēti nekādi pārkāpumi. Satiksmes ministrijas ie-
rēdņi atbild, lai viņš noiet uz politisko pārvaldi un
atnes apliecību, ka viņš nevainīgs, tad viņu ņemšot
atpakaļ. Šinīsdienās kāds Liepājas strādnieks grie-
zās pie inženiera Berkmaņa ar šādu lūgumu, um tas
viņam' tā bija pateicis. (J- Baloža starpsauciens:
«Viņi jauir politiskās pārvaldes aģenti!») Šiekungi
neapmierinās ar to, ka tiesa .lietu izbeiguši pierā-
dījumu trūkuma dēļ, bet prasa) politiskās, pārvaldes
apliecību.

Šāda sistēma pastāv. No vienas puses te rī-
kojas iekšlietu ministris, bet mo otras — satiksmes
ministris. Laimiņa kungs prasa arestēt strādniekus.
Kad nu viņus, pierādījumu trūkuma dēļ, attaisno,
tad izrādās, ka viņi ir atlaisti. Tagad strādnieki
spiesti: griezties pie Laimiņa kunga un prasīt at-
ļauju iestāties atpakaļ dzelzceļa darbnīcās! vai ari
bur citur. Šāda sistēma nav likumīga un nevar pa-
stāvēt dzelzceļu strādnieku pieņemšanā. Tāpat šo
sistēmu nevair lietot arī atlaižot strādniekus, kas
dzelzceļu dienestā strādājuši illgus gadus ain grib

arī turpmāk strādāt. Galu galā šī sistēma nak par
ļaunu pašiem dzelzceļiem, un proti — kvalificētie
strādnieki tiek atlaisti, lai gan viņiem mav nekādu
pārkāpumu', um viņu vietā uzņem jaunus, nespeciā-
listus, bet ar polītiskās, pārvaldes apliecību. Šīs
politiskās pārvaldes apliecības ir tas/, kas sekmē
katastrofas uz mūsu dzelzceļiem, bez tiem citiem
iemesliem, kādi šeit tika imineti. Man šķiet, ka,
pārrunājot Satiksmesi ministrijas budžetu, uz to jā-
vērš uzmanība un šī parādība jāatzīst par noso-
dījamu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldēmiokriats): Satiksmes mini-
strija iir viens no lielākiem valsts saimniecības, re-
soriem, kas prasa plašus valsts līdzekļus un _kas
'nodarbina arī lielu skaitu algotu darbinieku. Tapec
ir dabīgi,, ka šī resora vadībai jāprot nevien saim-
nieciski lietderīgi izlietot budžeta summas, sekojot,
lai nodokļu maksātāju līdzekļi aizietu tieši tām va-
jadzībām,, kādām tie piešķirti; bet otrkārt tai jā-
prot sadzīvot ar tiem darbiniekiem, kas šai mini-
strijai padoti.

Man beidzamā laikā bija iespējams drusku ie-
skatīties šī resora saimnieciskā darbībā, gan ne no
pozitīvās, bet no negatīvās puses. Kad resora vadī-
tājam ienāca viņa padoto ierēdņu sūdzības par nepa-
reizu līdzekļu izlietošanu pasūtījumos, izsolēs u. 1.1.,
mani pārsteidza tā negatīvā izturēšanās pret šiem
ziņojumiem, kurus sniedz darbinieki, gribēdami pa-
kalpot valstij, atsegdami dažādas nebūšanas un neli-
kumības. Mani pārsteidza tā savādā nevien mini-
strim padoto departamentu direktora, bet arī paša
ministra izturēšanās,. Saeimas petīciju kommisijā
kāds Satiksmes ministrijas šoseju un zemesceļu de-
partamenta darbinieks ziņoja par veselu virkni ne-
likumību, kas notikušas sākot jau ar iepriekšējiem
gadiem.

Vispirms minēts plūdu gads, kad šoseju un ze-
mesceļu departamenta rīcībā bija lielāki līdzekļi
ceļu darbiem un bija pat speciāls lēmums, pavad-
raksta veidā, lai pie ceļu darbiem nodarbinātu lauku
saimniecībās strādājošos bezzemniekus, sīkzem-
nlekus, kalpus, gājējus un visus tos, kuriem plūdu
gadā bija tik spiedoši apstākļi, ka bija jāiet peļņā.
Saeimas lēmums bija nodot šos darbus lauksaim-
niecībā nodarbinātiem, bet ne uzņēmējiem, lai iz-
slēgtu starpniekus. Sūdzības nu ir konkrēti norā-
dījumi uz to, ka šoseju un zemesceļu departaments,
iM apietu šo lēmumu, ir pieņēmis, fiktīvus arteļu
vadītājus. Satiksmes ministrijai it labi bija zināms,
ka tie mav nekādi arteļu vadītāji,, bet gan uzņēmēji,
kuri gadu no gada uzņem darbus, kuroši netiek no-
darbināti vietējie lauksaimnieki, bet gan pieņem
darbā Latgales strādniekus. Tā tad tie nav nekādi
arteļu vadītāji, bet gan visparastākā tipa uzņēmēji.
Lai apietu Saeimas lēmumu, attiecīgos sarakstos ie-
rakstīts, ka tie_ir tādu un tādu arteļu vadītāji un ka
viņiem izmaksātas summas vai nu 10.000 latu, vai
6000—5000, vai ari 4000 latu apmērā. Ir skaidrs,
ka tad, kad šāds norēķins nonāk ministra kunga ro-
kās, viņam gan vajadzēja saprast, ka atsevišķs
lauksaimnieks nevair izpildīt darbus par 10.000 latu,
ka atsevišķs sīkzemnieks, braukdams dažus mēne-
šus! darbā, nevar nopelnīt 6000, 5000 vai 4000 latu.
Šīs pazīmes taču skaidri norāda, ka tur kaut kas nav
kārtība, un tāpēc var_ prasīt, lai ministris, nemaz
nenogaidāt, kamēr ienāk sūdzības, no vietām un arī
zemākiem ierēdņiem, pats uz savu iniciatīvu iejauk-
tos šinī lietā, um_ mēģinātu ievest kārtību; bet tas
nav darīts. Varētu domāt, ka ministris varbūt nav
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zinājis par šīm nebūšanām, norēķini ienāk un mini-
strim laika trūkuma dēļ nav iespējams ieskatīties
visos norēķinos, ko gan tomēr varētu prasīt tik
liela saimniecība.

Tālāk kādā sūdzībā ir vēl minēti fakti, kā rī-
kojas atbildīgie, ierēdņi, kādas attiecības viņiem ir
ar uzņēmējiem,, kuri nosolījuši valsts darbus un kā
šos valsts darbus izpilda. Sūdzībās ir

. konkrēti norādījumi, ka atbildīgie darbi-
nieki, techniķi, inženieri iedzer kopā ar
šiem uzņēmējiem, noiet pat tik tālu, ka
darba telpās, savā kabinetā, pasūta alkoholiskus
dzērienus un uzkožamos. Kancelejas, darbinieki visu
to redz, un dabīgi viņiem rodas aizdomas, kas tā
var but par «bruderšafti» ar uzņēmēju, kas par lie-
lāku, īsiumimiu nosolījis valstsi darbus, kas, tās var būt
pairjikdraudzīgām attiecībām. Šādas attiecības ir
tiešam aizdomīgas. Pēc tam', kad noskaidrojās, ka
tas ir fakts, ka tādi gadījumi ir bijuši, par to pa-
ziņoja ministrim_un aizrādīja, ka turpmāk tas ne-
drīkst notikt. Kādas bija sekas? Ministris, lai šīs
nevēlamās parādības novērstu, izsūtīja revidentu,
bas dīvainā kārtā nopratināja tikai1 tos, par kuriem
domā, ka viņi varēs sniegt apvainotiem 'labvēlīgas
ziņasi. Turpretim tie, par kuriem revidents domāja,
ka viņi nevarēs sniegt apvainotiem labvēlīgas! zi-
ņas, nav izsaukti'. Kāds liecinieks, kas izaicināts
nopratināšanai, piesūtot pavēsti, pēc tam, kad izrā-
dījies par tādu, kas var teikt kaut ko revidentam
nevēlamu, noturēts vairāk stundu pieņemamā istabā
un nemaz nav nopratināts.

Tālāk sūdzībā bija aizrādīts, ka atbildīgie ie-
rēdņi dedzinot valsts 'malku. Visu to darot bez
kaut kādiem norēķiniem. Vēti tālāk sūdzībā teikts,
ka kāds ceļu inženieris turot pie sevis par atbil-
dīgu darbinieku darbu, vadītāju, ko agrāk šoseju
un zemesceļu departaments atlaidis par to, ka
viņšalgu sarakstos ievedis «mirušasdvēseles». Arī
šo lietu konstatēja un prasīja, lai ministris ieva-
dītu objektīvu izmeklēšanu, Bet kādas bija se-
kas, Drīz pēc tam atlaida ierēdni-sūdzētāju
un ar ministra rezolūciju, nodeva tiesai par to, ka
viņš uzdrošinājies apvainot savu priekšniecību.

Visi šie minētie fakti, varbūt ir sīkāk jāpār-
bauda, bet galvenos vilcienos tie ir neapstrīdami.
«Gallīgā tumsībā» izmeta, ne tikai šo sūdzētāju, bet
tagad sāk sistemātiski vajāt visus tos 'ierēdņus,
kas (figurējuši par lieciniekiem um šādā vai tādā
Veidā devuši ministrijai, nelabvēlīgu liecību par de-
partamentu. Vēl šodien, 1. aprīlī, atlaista kāda
lieciniece, kaisi, redzēdama, ka nav vairs dzīve, lū-
gusi pārcelt viņu uz citu vietu. Saprotams, imi-
mistrimi nepatīk tāda persona, kas sūdzas. Pa-
tīk tikai tādi, kas cieš klusu. Tādi, kam ir mu-
gurkauls, šoseju un zemesceļu departamentā ne-
var dzīvot, ja tie nav demokrātiskā centra vīri.
(Starpsauciens.) Jā, visai šai partijai nav mugur-
kaula!

Bet man jāsaka, lai neceltos pārpratumi, ka
šie ierēdņi, kals iesniedza sūdzības, nebija sociāl-
demokrāti, bet piederēja pie ļoti valstiskas, partijas,
kas stingri atbalsta ŠO' valdību. Man jāizsaka no-
žēlošana par šo partiju, kals šos savus labos dar-
biniekus ir izmuļķojuši, jo viņai vispirms va-
jadzēja zināt, ko varēja gaidīt no tagadējās valdī-
bas ministriem, jo tagadējā' valdība ir korrupcijas
veicinātāja. To vajadzēja pateikt šiem ierēdņiem,
pirms viņi spēra šo soli, tad būtu mazāk asaru un
šiem ierēdņiem mazāk ciešamu un vajāšanu.

Tāda satiksmes ministra rīcība nav tikai vie-
nā departamentā vien, tādai tā ir pa visu ministri-

ju. Te deputāts Zeibolts ar piemēriem pieradīja,
ka tādas lietas notiek arī dzelzceļu departamentā.

Ir vēl trešā iestāde — pasta resors. Tur nav
labāk, bet ir tais pats. Ja ministrim ienāk kāda
sūdzība, kas norāda uz augstāka ierēdņa neliku-
mīgu rīcību, tad ministrim ir jau iepriekš kabatā
lēmums: šis zemākais darbinieks jāsoda, jo viņš
ir sūdzējies par savu, priekšnieku. Ja ministris
pieļaus sūdzēties par departamenta direktoru, tad
drīz sāks sūdzēties arī par viņu pašu. Tas mav
vēlams, un tāpēc šādas, Sūdzības vajaga nolikvidēt
jau pašā sākumā. Šinīs dienās atkal no pasta-tē-
legrafa departamenta ir ienākusi vesela rinda sū-
dzību, bur rupjā kārtā darbinieki nepatiesi sodīti.
Soda mērs par pārkāpumu, ko izdarījis zemāks
ierēdnis, ir bargs, turpretim, ja nelikumību izdarī-
jis kāds augstāks ierēdnis, tam sods daudz imiīk-
stāks. Bet ja kāds pieķerts pārkāpumā no tas
partirlas cilvēkiem, kurā ir minisitra kungs* tad
tiem ir pavisam smieklīgi sodi', jo tādos gadījumos
centra onkuļi šinī augstā namā visu nokārto un
šādā veidā vervē savai partijai piekritējus.

'Kā uz vienu piemēru es gribētu aizrādīt uz nu-
pat notikušugadījumu Daugavpilī. Tur šinīs die-
nās viens: (kalpotājs Amantovs sodīts par to, ba dzē-
ris alkoholiskus dzērienus. Tas ir vēl vispār jautā-
jums, vai vienai valdībai, kura ar budžeta likumu
uzliek iedzīvotājiem par pienākumu dzert, ir tie-
sība noliegt alkoholisko dzērienu lietošanu. Tā
pati par sevi jau. ir divkosīga politika. Varbūt va-
rētu, prasīt, lai nedzertu darba laikā. Bet šinī ga-
dījumā dzēris kādlsi augstāks pasta ierēdnis, un dzē-
ris airī kāds viņa apakšnieks. Kaut abi vainīgi, to-
mēr soda mērs apakšniekam ir pārcelšana un pa-
zemināšana, bet priekšniekam — tikai r ā j i e m s.
Kad šo jautājumu 'noskaidroja, kāpēc tāda dažā-
dība sodos, tad pasta-tēlegrafa departamenta di-
rektors paskaidroja , ka priekšnieks esot dzēris
vīnu, bet pasta ierēdnis — šņabi. Es gribētu jau-
tāt satiksmes ministrim, vai viņšpatiešāmdomā, ka
par to algu, ko saņēmi viens, zemāks ierēdnis, var
dzert vīnu un konjaku. Par 'to pat vienkāršais
šņabītis 'neiznāk. ,

Par šiem anekdotiskiem sodiem varētu gan
smiet, ja tā nebūtu smaga traģēdija sodītiem:. At-
laist vienu ierēdni' no vietas tagad nozīmē viņu
saimnieciski nokaut um izmīcināt. Pirms jūs ķera-
ties pie šādiem bargiem sodiem, vair prasīt no tā-
das partijas 'ministra, kas sevi ' uzskata par pilso-
nisku demokrātu, lai viņaimi būtu taisnības sajūta,
izšķirot konfliktus.

punājot. par nelaimīgo Amaintovu, jāsaka, ka
viņš vajāts arī kā krievu tautības cilvēks, jo viņa
priekšnieks reiz izteicies tā: «Pvcckomv renepbrpouib
uena. H sacnoBcen JlaTranHH pasdpocaro".Tagad ir dots
iemesls krievu tautības ierēdnim domāt, ka viņu
vajā tāpēc, ka viņš ir kriev)». Krievu tautības, ie-
rēdņi ar ŠpOļanska kunga atbalstu tagad nolikti ot-
ras šķiras pilsoņu lomā.

_ Šādu piemēru ir vesela virkne. Kāds Jelgavas
ierēdnis Voivods sanācis konfliktā ar savu priekš-
nieku, pierādīdams ar 'dokumentiem priekšnieka ne-
likumīgo rīcību. Soda mērsl atkal pārsteidzošs;
ierēdni pārceļ, kaut viņam nav pārkāpumu, bet
priekšniekam — nekāda soda,! Tie ir fakti, kas
nav apstrīdami un kas rāda, cik partejiski rīkojas.
Es nezinu, vai ministra kungs _r iedziļinājies vi-
sos simts gadījumos, bet elsi domāju, ka mums ir
tiesība prasīt, lai viņš to darītu. Ja vienu ierēdni
pārceļ uz citurieni ar ministra ziņu, tad varam pra-
sīt, lai ministris zinātu, kāds saturs ir tiem rīkoju-
miem, ko viņš paraksta.
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Vēl _viens sīks gadījums, kas, tomēr _ raksturo,
kādu mērauklu lieto sodīšanas jautājuma. Neilgi
atpakaļ ierēdņu grupa Rīgas radiofonā sarīkojuši
iedzeršanu, kas beigusies ar to, ka dažiem māk-
sliniekiem sabojāti, instrumenti, bet tā ka šinī ga-
dījumā vainīgās personas ir demokrātiskā _centra
partijas biedri, tad viņi; nav sodīti. Pasta-tēlegra-
fa departamenta direktors pat brīnējies, kur tas
noticis, un tikai tad, kad viņam parādīta vieta -un
(laiks, viņš sācis šo gadījumu izmeklēt. Tāds stā-
voklis nevar turpināties, kur tik lielā valsts sajm-
nieciskā resorā, kā Satiksmes ministrija, ir tāda
kārtība, ka tikai tiem ierēdņiem ir zināmas tiesī-
bas, kuru. kabatās ir Kiršteina. kunga partijas kar-
tiņa. (Starpsauciens.) Ja civildienesta kameru li-
kums ir vajadzīgs, tad pirmkārt tāpēc, Kiršteina
kungs, lai pasargātu ierēdņus no jūsu partijas mi-
nistra patvaļībām. Šis ir likums, ko vajadzēja iz-
dot satversmes 81. panta kārtībā. Jājautā tikai,
kāpēc, jūs to nedarījāt. Vai jums tikai jāpieliek
«šteimpeles» Berga un 'Reinharda, izdodamiem liku-
miem? Kur paliek jūsu iespaidīs koalīcijā? (Nik.
Kalniņš no vietas: «Koalicijas šlepes nesēji!») Es
saprotu, jumis ir vienota fronte ar labo spārnu pret
demokrātiskiem likumiem un progresīviem tie-1 '
rēdņiem. (Starpsauciens pa llabii.) Mēs gribam
atmaskot jūsu kristīgo un «demokrātisko» polītiku.

Ir vēl viens jautājums satiksmes resorā, kam
nevar vienaldzīgi paiet garām. Pēdējā laikā pre-
sē, arī pilsoniskā, ir parādījušās ziņasi, ka apdrau-
dēts telefonu, sarunu noslēpumus, ,Bs domāju, ba par
to nevajadzēs daudz runāt, jo ikviens sapratīs, ka
katram ir tiesībā prasīt, lai telefona sarunas,_ko
viņš pērk par dārgu naudu, neviens nenoklausītos.
Man šķiet, ka prasība par teleioma sarunu nekon-
troiešaņu nav nemaz tik demokrātiska. (P- Jura-
ševska starpsauciens.) Jiuirašcvska kungs, es ne-
bazējosjuz «Pēdējo Brīdi», bet ja «Pēdējais Brīdis»
arī neka cita patiesa nebūtu uzrakstījis, tad vismaz
tagad viņš ir rakstījis patiesību. Valsts kontrole
ir painteresējusies par jautājumu, vai telefonu sa-
runu noklausīšanās notiek, vai nē, un fakti ir tādi:
dažiem, vadiem katru dienu pieslēdzas kāds ierēd-
nis un noklausās sarunas vairāk stundu no vietas.
Ministra! kungs mēģināja iegalvot, ka tā esot vien-
kārša techuiska pārbaudīšana, vai varot sarunā-
ties, vai mē._ Turpretim šo kontroli izdara ierēd-
nis bez kādām techniskāim zināšanām. Lai vadus
kontrolētu — to zinās arī ministra kungs —, nav
vajadzīgs stundām, klausīties, bet pietiek ar da-
žam sebundērn; nav vajadzīgs stundām pieslēgties
un algot speciālu cilvēku, lai sarunas klausītos un
kontrolētu, jo tas nozīmē atsegt sarunu noslēpu-
mu, kura sargāšanu ir tiesība prasīt katram pilso-
nim. Ja par to raksta «Pēdējais Brīdis», vai cits
kāds laikraksts, tad man jāsaka, ka tas tomēr rak-
sta patiesību. Ja šī patiesība nav patīkama Jura-
ševska kungam', vai kādam' citam kungam, tad es
tur neka nevaru darīt. Šisir viens, no tiem jautā-
jumiem, kur mels prasāmi noteiktu skaidrību. Mums
tiesība prasīt, lai 'ministris, pasaka, ka 'turpmāk šā-
da sarunu noklausīšanās nenotiks. Šādu atbildi
gaida visi telefona lietotāji.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

(K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Arī es esmu; mazliet iepazinies ar Satiksmes mi-
nistrijas rīcību un budžetu un varu tikai izsacīt iz-
brīnu, ba nav ievesti Vakareiropas paņēmieni un
pareiza grāmatvedība. Lai nepārmestu, ka es ru-
nāju, neka nesaprotot dzelzceļa lietās, es varu pa-
ziņot, ka es esmu Berlines universitātē veselus 15

gadus no vietas iasījisi priekšlasījumus par dzelz-
ceļu politiku; tāpēc es varu tikai atkārtot, ka dzelz- .
ceļu politika nesakrīt ar nacionālu grāmatvedību,
ar racionālu dzelzceļu polītiku.

Kas attiecas uz grāmatvedību, tad par visiem
dzelzceļa iepirktiem:materiāliem,, vienalga, vai tie
būtu, 'gulžņi, sliedes, vai vagoni, kultūras zemes tiek
vesta tāda grāmatvedība, ka grāmatās tiek ievests,
cik par tiem samaksāts; pēc tam kalkulē, cik jigi
šie 'materiāli var izturēt un, saskaņā ar eksistējo-
šo .tirgus procentu, tiek izrēķināts, cik tie maksā
gadā un. kad materiāli atjaunojami. Pie mums par
šādu pareizu grāmatvedību, cik esmu informēt-.
neviens i nedomā. Dzelzceļu virsvalde varētu tais-
noties ar to, ka viņa dzelceļus p_ārņēmiusi no agrā-
kās Krievijas valdības:, ka bija jāņem tas>, kas. bija,
un ka citādi nevarēja rīkoties. Šādu atvainošanos
es nevaru, atzīt — nevaru atzīt tāpēc, ka niiuims
taču ir arī vecās krievu grāmatas, kuras varēja in-
formēties, cik veca ir katra lokomotīve, ko mes
jau zinām, cik vecs ir katrs vagons,_ ko mes arī
jau zinām; tādā kārtā varēja ari vel talak informe-
tiesi par to, kurā gadā katram dzelzceļa posmam
ir uzliktas sliedes, mo kāda materiāla _tās ir, vai
tās ir vecās dzelzs sliedes, vai jaunās tērauda, slie-
des, mm beidzot, mo kādas fabrikas-tās ir nākušas.
Tādā kārtā varēja ļoti labi aprēķināt, cik ilgi katra
lokomotīve, katrs vagons un tāpat arī katra sliede
ir kalpojusi), un pieņeirnot zināmu dilšanas procen-
tu, izrēķināt, cik būtu jārēķina dilšanai.

Ja rēķinām no dzelzceļiem' 5.800.000 latu lie-
lu atlikumu, tad man jāsaka, ka šis atlikums, ir fik-
tīvs — fiktīvs tāpēc, ka nav rēķinājušies ar to, kā-
da ir materiālu vērtība, mav ievērota sliežu dilša-
na, tāpat arī lokomotīvju un vagonu dilšana. Vie-
nīgais, ko mēs esam darījuši kopš dzelzceļu pār-
ņemšanas no Krievijas, ir gulžņu atjaunošanai. Bet
gulžņus atjaunojot, notika arī pazīstamā panama,
kur par šūdinātiem gulžņiem ārkārtīgi pārmaksāja.

It ļoti interesanti aprēķināt —• kas ari katrā
Saimnieciskā valstī ir jādara — par cik šūdinātie
gulžņi iznāk dārgāki par nesludinātiem. Šī gada
budžetā ir pieņemts, ka apgādājami 300.000 šūd-
inātu gulžņu par 2.846.000 latu, pie kam viens slī-
cināts gulznis maksā 9 lati 28 santīmi, turpretim
mesūciimātie gulžņi — 80.000 gabalu_ apgādajanii par
390.000 latu, pie kam katrs mesūcināts gulznis mak-
sā 4 lati 88 santimi'. Parasti 1 sūcināta gulžņa
mūžu rēķina uz 15 gadiem, bet nesūcināta — uz
714 gadiem. Tādā kārtā pēc kultūras zemju grā-
matvedības, rēķinot patreizējo tirgus procentu —
8 %, par nesūoinātu gulzni iznāk 39 santimi, bet
par šūdinātu — 73 santimi' gadā procentu daļas.
Turpretim dilšana, ari .rēķinot 8%, nesūcinātam
gulznim iznāk 48 santimi, bet šūdinātam —? tikai
36 santimi. Vienmēr ir starpība, tā ba gada patē-
riņš, ja lieto nesūcinātus gulžņus, ir 87 saintimi par
gulzni, bet lietojot sūcinātus — 1,20 līdz 1,22 latu,
t. i. sūoimātais gulznis gadā, pareizi .rēķinot, ir par
40% dārgāks nekā nesūcinātais. _ Kā zināms, vi-
sās Vakareiiropas, valstīs ir spēka likums, ka no-
slēgto līgumu, vai mu pirkšanas, vai nomas, līgumu,
var lauzt, izskaidrot par nederīgu, ja viena puse
var pierādīt, ka ir bijuši zaudējumi pāri par 50%.
Uz šī likuma pamata varēja arī līgumu ar Caldera
firmu uzskatīt par nederīgu, varēja to lauzt. Man
paskaidroja, ka līgums esot uzteikts, bet vēl tas
jāievērojot 5 gadus. Tā tad 5 gadus Latvijas valsts
vēl pārmaksās katru gadu, apmēram 3/4 — 1 mil-
jonu latu, jo faktiski sūciuāšanas izdevumu ir ne-
vis Ls 4,40, bet, lielākais, Ls 1,50 par gulzni. Ja
rēķinātu faktiskos šūdināšanas izdevumus, ja mums
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butu jāmaksā par šūdinātiem!guilžņlem tik, cik pa-
tiesība jāmaksā,tad šūdinātie gulžņi, izmaksātu 15%
lētāk neka nesūcinātiie.

Tālāk gribu teikt pāris vārdu! par oglēm. Og-
les paredzēts apgādāt 91.920 tonnu par 2.298.000
latu, t. i. par 25 latu tonnu. Tas nebūtu dārgi. Bet
dzelzceļu virsvalde nav pielikušu klāt aizrādījumu,
kur ogles domāts pirkt, vai domāts tās pirkt Po-
lijā, vai Anglijā, vai arī abās valstīs,. Visas Va-
kareiropas kultūras valstis, pērkot tik dārgas, og-
les, prasa ne tikai kvantitāti, bet prasa arī, kāda
ir kvalitāte. Ir jāievēro, kai ir tādas ogles, pa lie-
lāka, daļai Polijas ogles, kas dod tikai ap 6000 ka-
loriju, bet ir arī tādas Anglijas ogles, kas dod 7500
kaloriju. Nu, par tādu naudu, par^ 25 latiem — pat
pāris latiem lētāk — būtu iespējams pie tagadē-
jām cenām iegādāties arī labākās angļu ogles. Es
nezinu, kāds te ir ņemts samērs, un kā te ir rēķi-
nāts.

Tad — par sliedēm'. No pasaules kara sāku-
ma, no 1914. gada, iir pagājuši jau. 16 gadu. Kā
man zināms, sliedes uz mūsu. ceļiem nav atjauno-
tas — tikai niecīgs kvantums, nedaudz simtu ton-
nu, bet pavisam uz mūsu ceļiem lir 300.000 tonnu
sliežu. Pēc Vācijas aprēķiniem sliedes atjaunoja-
mas pēc 27—30 gadiem!. Vācijā rēķina, ka dzelzs
sliedes iztur 70.000 normālus vilcienus, tērauda
sliedes — 200.000. Mēs, nezinām, vai un cik mums
ir vecas dzelzceļu sliedes, bet katrā ziņā 1914. ga-
dā, kad sākās pasaules karšv šīs sliedes nebija, jau-
nas, un nav arī zināms, kāds ir viņu vidējais ve-
cums. Ja vidējais vecums būtu 15 gadu, tad iznā-
kums būtu tāds, ba visas sliedes būtu atjaunojamas.
Bet tasi ir noticis ārkārtīgi, imaizā mērā. Ko tas no-
zīmē, ka «Iiiēdes ir vecas, nav pietiekoši^stipras?
Tad, zināms, .nedrīkst ātri braukt, jo pārāk bieži
var notikt dzelzceļu nelaimes. Mēs gam dzirdam
tādas lietas, ka Satiksmes ministrija mums apso-
la, ka vilcieni varēs Iet ar 60 kilometru ātrumiu;
bet tā ir nākotnes mūzika, kad būs jaunas sliedes.
Mēs zināmi, ka caurmēra ātrums, pat uz mūsu
visilabākiem posmiem, Rīga — Daugavpils, nepār-
sniedz 45 kilometrus. Tāpat 'tas ir uz Rīgas —
Meitenes posma.

Kas attiecas uz sliežu iegādāšanu, tad mēs tu-
ramies pie tādas politikas: ja pārdod vecas sliedes,
tad tās pārdod par 40 latiem tonnu, be jaunasļslie-
des, cik tās ir iegādātas jaunbūvētiemi dzelzceļiem,
piemēram Glūdas-Liepājas, ir izmaksājušas!, cik
man zināms, 208 latusi. Nu, tā ir Vācijas, Beļģijas,
Francijas sindikāta cena. Agrāk sliedes bija lētā-
kas. 1928. gadā es «Ekonomistā» izrēķināju, ka tad,
ja mums pašiem būtu dzelzsāimursi, pieskaitot pie
ieguldītā kapitāla 8% gadā klāt, mums pašiem
dzelzceļa sliedes maksātu 120 latu tonna, un bez
tam mēs dotu pāris, tūkstošiem strādnieku darbu un
maizi, kas tagad nenotiek. Prūsijā gan sliedes pa-
gatavoja un arī tagad pagatavo privātas 'fabrikas,
bet tur vecais: sliedes pārdeva par 70 markām un
jaunosipirka par 115. Tā, tad, redziet, te starpība
ir samērā diezgan maza. Jaunās sliedes maksā
par 60% dārgāk nekā vecās, turpretim pie mums
jaunās sliedes tiek_ pirktas par 500% dārgāk nekā
tiek pārdotas vecās. Tā tas līdz šim_ir darīts.
Protams, ir taisnībai, ka valsts mazliet vēl ir ieņē-
musi izvedmuitas par vecām sliedēm. Nesen,
pirms Ziemassvētkiem, mēs, pieņēmām' papildu bu-
džetu, ar kuru atļāvām dzelzceļu virsvaldei iegā-
dāties 10.000 tonnu sliežu par 3.200.000 latu. Tas
nu iznāktu apmēram 320 latu par tonnu. Bet šai
summā būs ieskaitīta arī summa, ko savest Liepā-
jas Beķerai fabriku tik tālu kartībā, lai viņa varētu

ražot sliedes. Katrā ziņā par to naudu, kas tur
pārmaksāta, varētu iegūt vai uzcelt kādu stāvcepli
100.000 tonnām dzelzs gadā.

Nezinu, vai ir mēģināts, ieskatīties sliežu kva-
litātes lietā. Vakareiropā un tāpat Amerika tagad
no sliežu llferantiem prasa, lai tie nejtikai dod tē-
rauda sliedes,, bet prasa, lai piegādātās 'sliedes sa-
turētu pusprocentu vara, (kapara) un divus procen-
tus mangāna, lai sliedes būtu sīkstas, lai lielāka
aukstumā tik viegli nelūztu. Ja sliedes aukstuma deļ
lūst, tad, saprotama lieta, vilciens iet bojā. Mums
vajadzētu iegādāties vismaz 20.000 — 30.000_ tonnu
sliežu gaidā, bet tas nav iespējams par tādām ce-
nām, kādas plēš Liepājas Bekera fabrika.

Ar šoBekera fabriku ir; dieva darbi. To savā
laikā izpostīja krievi, bet vācieši saveda kartība.
Pēc visiem kara likumiem, kad latvieši okupēja
Liepāju, šai fabrikai vajadzēja pāriet Latvijas valsts
īpašumā, bet tur iesēdās kāds «samozvaņecs», teik-
dams, ka tā esot viņa fabrika. Latvijas valdība vi-
ņam: noticēja. Pēc pāris gadiem, kad finanču mi-
nistra biedrs Āboltiņš noskaidroja, ka šis «samo-
zvaņecs» mav Liepājas. Bckeira fabrikas faktiskais
īpašnieks, viņu izsēdināja, pēc kam_ viņš padarīja
sev galu. Bet uzreiz šī fabrika izkūņojās ptar ak-
ciju sabiedrību. Es domāju, ka atkal vajadzētu
izdibināt, kā tā varēja izkūņoties! no _va:lsts īpašu-
ma par akciju sabiedrību. Tagad ir tā, ka, pasūtot
Bekera fabrikās sliedes, valStiS papriekš_ fabrika
jāpaplašina. Tā tad valstij vispirms jāpārmaksā
un bez tam vēl jādod nauda, lai fabriku savestu
kārtībā. Tāda saimniecība neatbilst kultūras zem-
ju paņēmieniem, tāpēc dzelzceļu budžetu nevaru
atzīt par pareizu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.

R. Dukurs {sociāldemokrāts): Augstais nams!
Budžeta kommisijā, {pārrunājot satiksmes resora
darbību, 'konstatēju, ka pēdējos gados, sakarā ar to,,
ba parallēli dzelzceļu līnijām tiek 'izbūvētas šose-
jas, rodas liela konkurence starp dzelzceļiem_ un
autobusiem', sevišķi uz Rīgai tuvākam līnijām.
Dzelzceļu virsvalde pāris gadu_ laika ir novērojusi,
ba autobusu, konkurence sagādā valstij samēra lie-
lus zaudējumus. Pasažieri, kas lieto autobusus, at-
zīst, ka vienā otrā ziņā tie viņiem dod ērtības —
laika un ātruma ziņā, tad otrā ziņā, — vecās un ne-
ērtās mašīnas autobusu lietotājiem rada lielas ne-
ērtības. Ne vienreiz vien mums bijis jākonstatē
un jārunā par dažādām autobusu katastrofām, ku-
rās pasažieri dabūjuši miesas bojājumus. Aiz vi-
siem šiemmotīviem: iliktos, ka Satiksimies ministrijai
vajadzētu to ievērot un, uz līnijām, kur ir plaša pa-
sažieru kustība, pārņemt autobusu satiksmi valsts
pārziņā. Neraugoties uz visiem aizrādījumiem, sa-
tiksmes ministris to nav ievērojis, par ko arī bu-
džeta kornmlsiijaii ir nācies vairākkārtīgi runāt. Lai
novērstu zaudējumus konkurences dēļ, Satiksmes
ministrija ķerasi pie dažādiem paņēmieniem: gan
laiž tanku vilcienus uz īsākiem gabaliem', kā pie-
mēram Rīga — Jelgava, gan pazemina jau tā sa-
mērā zemos dzelzceļa, tarifus uz tuvākiem gaba-
liem. Viss tasi nozīmē tikai to, ka valstīsi cieš zau-
dējumus privāto autobusu līniju, īpašnieku dēļ.

Ja mēs tā sāksim veicināt privāto iniciatīvu,
ja tam jānotiek uz valsts rēķina, ja valsts negrib
izlietot to, kas viņai pienākas,, ja valsts piemak-
sā klāt jau tā par lētu naudu izdotām koncesijām,
tad mēs tālu netiksim. Kā jau teicu, šāda politika
sagādā valstij tikai' zaudējumus um nekādā ziņā ne-
būtu pabalstāma.
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Budžeta komimisija šo lietu pārrunāja, un vai-
rākums tur jau gandrīz nosvērās par to, ka valsts
budžetā vajadzētu: uzņemt summas, lai pakāpeniski
varētu pārņemt valsts pārziņa autobusu Imijasi,kur
ir dzīva pasažieru kustība un kas attaisno uz tam
liktās cerības. Es domāju, ka_ visiem tiem, kas rū-
pējas par satiksmes labierīcībām, nebūs) nekas pre-
tim, ka valsts, pārņem sava pārziņa atsevišķas au-
tobusa līnijas. Tāpēc es gribu atjaunot un iesniegt
plenārsēdē budžeta komimisija iesniegto un norai-
dīto pārejas formulu ar šādu. saturu:

«Sākot ar nākošo budžeta gadu, noorganizēt
valsts autobusu satiksmi uz līnijām, kas rada
konkurenci valsts dzelzceļiem.»
Otra lieta, kas ari ir ļoti sāpīga un) par ko arī

jau ir gadījies runāt, ir pasta piegādāšana uz lau-
kiem. Pastāvīgi ienāk sūdzības, ba pasta 'Siatiksme
uz laukiem, ir ļoti nekārtīga. _ Ja pagastos, kas ir
tuvāk centram, vēl ir kādas ērtības, tadl pagastos,
kas ir tālāk no centra, pasta satiksme ir saistīta ar
lielām neērtībām, notiek ar lieliem traucējumiem.
Parasti pasts un laikraksti iet caur 2 un 3 rokam,
caur vietējo moderniečību, pagasta valdi u. t. t, un
tikai pēc ilgāka laika, pēc ilgākas klejošanas pasts
nonāk adresāta rokās. Reizē ar to ir stipri izpla-
tīta pasta un laikrakstu pazušana, sevišķi kreiso
laikrakstu pazušana. Tie kalpa cilvēki un strādnie-
ki, kūpi dzīvo svešos, dzīvokļos un svešā alga, ne-
drīkst sev izrakstīt sociālistiskus lailkriakstusl, tam-
dēļ' ka viņu saimnieks to liedz; ja viņi to dara, tad
parasti notiek tā, ka šie laikraksti pazūd — vai nu
moderniecībā, vai pagasta valdē. Mums liekas, ka
tagadējā pasta satiksme ir neciešama um ka vaja-
dzīgi zināmi uzlabojumi, kādus iespējams realizēt
jau tuvākā nākotnē. Tāpēc es gribētu atkārtot mu-
su priekšlikumu — uzdot valdībai noorganizēt pa-
sita piegādāšanu mājā arī uz laukiem, paredzot lī-
dzekļus valsts budžetā.

Tie ir 2 priekšlikumi, ko es gribu iesniegt
pie Satiksmes ministrijas budžeta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.

K. Kiršteins '(demokrātiskais) centrs): Godāja-
mie deputātu kungi! Te vairāki runātāji kritizēja
Satiksmes ministrijas darbību mo dažādām pusēm
— kā no techniskas, tā arī mo darbinieku stāvokļa
puses. Man jāsaka ka par techniskiem jautāju-
miem, kasi te aizskarti, paskaidrojumus dos mini-
stris, kad būs apspriežlams šoseju un zemesceļu de-
partamenta izdevumu budžets; viņš dos noteiktus
skaitļus un paskaidrojumus, ka šie pārmetumi ir
pilnīgi nedibināti.

Pavisam dīvains, ir, piemēram, pārmetums, _ka
pasta un telegrāfa departaments 'noklausoties tele-
fona sarunas. Kungi, mums taču ir zināms, ka
pastāv starptautiska konvencija, ka darbinieki jā-
pārbauda, jo no mūsu sabiedrības arvien iemāk žē-
lošanās, ka telefona darbinieki nav savu uzdevumu
?augstumos. (Sauciens pa kreisi: «Nerunājiet ap-
lamības!») Tāpēc šie darbinieki jāpārbauda.

Bet sevišķi es gribu apstāties pie Višņas kun-
ga lielā uzbudinājuma par valsts darbiniekiem), par
Viņu it kā netaisnu sodīšanu un par šīs ministrijas
augstāko ierēdņu protežēšanu. Man jāsaka, ka Viš-
ņas kunga lielais uzbudinājums nedibinās uz ie-
rēdņiem nodarītām netaisnībāim, bet gan dibinās uz
to, ka Višņas kunga diktatūra sevišķi pasta resorā,
nav vainsi tādā godā, kādā bija ogrāk. Agrāk šinī
resorā bija tikai viena arodbiedrība, kuru komati-

2S. A

dēja Višņas kungs. Tagad šim ministrija ir nodi-
biinājuL'iies otra piifeoniska darbinieku biedrība, kura
ir pārgājusi liela puse darbinieku, un tas nu, luk,
Višņas kungam ārkārtīgi nepatīk. Ar to ari izskai-
drojams viņa lielais uzbudinājums.

Man šķiet, ka Višņas kungs visas šīs, lietas, vi-
sas šīs it kā nebūšanas!ļoti labi var novērst citā-
dā, daudz labāikā veida. Višņas kungam ir zināms,
ka mēs ļoti daudz un jau sen cīnāmies ap admi-
nistratīvo kameru likumu, kas aizsargās visus, valsts
darbiniekus, gan labos, gam kreisos, gan progresī-
vos, gan dzeltenos. Bet paskatīsimies, ka šo li-
kumu atbalsta Višņas kungs un Zeibolta kungs, kas
sevi uzskata par valsts darbinieku aizstāvjiem.Tur
viņi rīkojas gluži pretēji. Šo likumu sociālas likum-
došanai, komimīisijā mēs esam... '(Starpsaucieni pa
kreisi.) Ja jūsu uzbudinājums ir patiess, ja ijus tie-
šām gribat aizstāvēt valsts darbiniekus, ja jus, tie-
šām gribat novērst visas nebūšanas un_ izrēķinā-
šanās ar viņiem, tad taču jums vajadzēja balsot
par to, lai likumu ātrāk pieņem. Mes panācām, ka
kommisi'ja šo likumu sāka apspriest un nomāca) līdz
3. pantam,; bet tad nāca slimo kasu likums un ap-
drošināšanas! likums um Višņas un Zeibolta īkungi
divas reizes nobalsoja par to, ba šis administratīvo
kameru likums noņemams no dienas kartības. (Sau-
ciens pa kreisi: «To taču darīja ministris Rubu-
lis!») Aiz šiem iemesliem pasta resora darbinieki
labi redz, ka šeit Jūs, Višņas kungs, gan .demago-
ģiski uzstājaties un runājat par_ viņiem, bet darba,
kad likumi jārealizē, nekā nedarāt viņu laba. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Tasi ari ir pamats Jūsu liela-
jam uzbudinajumam. (/ Višņas starpsauciens.)
Man liekas, ja jūs, Višņas kungs, šo iMetul gribat la-
bot, tad būs labāk, ja. labosim' to kopēji un) labosim
pašos pamatosi, jai ne labās, ine kreisās valdības
laikā nebūtu izrēķimāšanāisar valsts darbiniekiem,
Tas būs pareizāki un krietnāka.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lazersonam.

M. Lazersons (Ceire-Cion): Augsti godātie de-
putātu kungi! Runājot par Satiksmes ministriju,
jāaizrāda, ka līdz šim' mav 'normēta satiksmes tīk-
la attīstība, sevišķi Latgalē. Sakarā ar pēdējā lai-
ka projektiem, kas ir bijuši iesniegti gan Saeimā,
gan Satiksmes ministrijā, ir runāts par to, ka vaja-
dzētu savienot ar dzelzceļiem apgabalus, kas tagad
ir tālu mo dzelzceļa punktiem. Gandrīz vairāk kā
pusgadu ir runāts, ka Ludzas pilsēta jāsavieno ar
tiem apgabaliem, kas vairāk kā 40 kilometru rādi-
usā mav apkalpoti ar dzelzceļa satiksmi. Ne tikai
pilsētu iedzīvotāji, ne tikai minoritātes, bet ari vie-
tējie zemnieki aizrāda uz šo apstākli un žēlojas,
ka viņiem nav iespējams pārdot savus lauksaimnie-
cības produktus tik (izdevīgi, kā tas būtu, ja šos
produktus būtu iespējams aizvest uz pilsētām un
bieži apdzīvotām vietām. Piemēram pienu un ci-
tus produktus viņi tad varētu pārdot daudz izde-
vīgāk. < , I ? . i i i !! IJitf

Ilgu laiku ir runāts par to, ka jāsavieno Kārsa-
va, Dagda um Ludza ar 'dzelzceļa līniju. Savā lai-
kā aizrādīja, ka tās būtu ļoti izdevīgi arī no stra-
tēģiskā viedokļa, tāpat aizrādīja, ka šāda savieno-
šananepieciešama. Mlam personīgi 1bija iespējapie-
dalīties vienā privātā apspriedē Satiksmes ministri-
jā, kur 'nolēma būvēt šo dzelzceļa līniju um pieņēma
galīgu projektu. Arī dzelzceļu virsvaldes galve-
nais dīrektors piekrita šīs līnijas būvēšanai. Bet
tad uzreiz šo līniju atvietoja, ar šoseju. Arī Saei-
rnia pieņēma attiecīgu likumu. Bet jāsaka, kaut
gan likums ir spēkā, tomēr arī šoseju nebūvē, arī

PR. 1930
k. - -. __________
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3. Deputāta N. Kalniņa u. c. iesniegtais likumprojekts par

apdrošināšanu vecuma un invaliditātes gadījumos (no-
dod kommisijai) :
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
slimo kasēm; finanču ministra atbilde uz deputāta
L

^
Laicena_u. c. iesniegto jautājumu; pēc tam turpi-

nāsies agrāk izsludināta dienas kārtība, papildināta
ar likuimiu_par_ nekustamas mantas atsavināšanu Rī-
gas pilsēta, pārgrozījumu un papildinājumu tiesu ie-
kārtas likumos, pārgrozījumu un papildinājumu li-
kumā par seklas fondu; likumu par linu iepirkšanas
cenām 1930. gada ražai, papildinājumu likumā par
piemaksām pie atlīdzības par valdībai nodotiem li-
niem,, zvejniecības liikumu,_ agrārās reformas! likuma
II_ daļas papildinājumu, pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem civillikumos um papildimājumaem krimi-
nālprocesa (likumos.

Ar vajadzīgo parakstu skaitu iesniegts priekšli-
kums,, ko parakstījuši deputāti A. Dzenis, K. Ulma-
nis, K- Pauiļulbs u. c.

«Liekam priekšā dienas kārtības 22., 23. un 24. punktu
skatīt cauri kā 2., 3.un 4. dienas kārtības punktu, pārtraucot
likuma par slimo kasēm caurskatīšanu.»

Viens deputāts var izsacīties par šo priekšliku-
mu, un vienis — pret to. Vārdu neviens nevēlas?

Lieku deputāta Dzeņa u. c. iesniegto priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu, pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Tādu-mav. Kas atturas? Par de-
putāta Dzeņai u. c. iesniegto priekšlikumu nodots 40
balsu, pret to nav nodota neviena balsis,, atturējušies
32. Sis priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu
iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kār-
tība pieņemta.

Pārejam u:z 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija z i ņ o ju mi e im.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tie-
sas vajāšanu pret deputātu Robertu 'Bīlmani, apvai-
notu uz sodu likumu 154. panta otrās daļas pama-
ta. Prezidijs liek priekšā nodot šolietu Saeimas de-
putātu lietu izmeklēšanaskommisijai, Iebildumu nav?
Tā nodota minētai 'kommisijai. — Tālāk Ministru ka-
binets lūdz Saeimu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu P. Zeiboitu, apvainotu uz sodu. liku-
mu 533. panta pamātai. Prezidijs liek priekšā arī
šo lietu nodot Saeimas, deputātu lietu izmeklēšanas
kommiuiijiai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai
kairam isijai.

Deputāti N. Kaimiņš, J. Višņa, A. Rudevics, P.
Ulpe u. c. iesnieguSi likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu mūsu likuma pro-

jektu:
Likums par apdrošināšanu vecuma un

invaliditātes gadījumos:
1. Šis' likums attiecas uz visiem algotiem darbiniekiem,

kā arī sīkražotājiem, zvejniekiem un sīkzemniekiem», kuri
nenodarbina algotus darbiniekus.

2. Uz šī likuma pamata tiesību uz pensiju bauda 1. pantā
minētās personas, kas sasniegušas 60 gadu vecumu, vai pirms
šī vecuma sasniegšanas zaudējušas darba spējas no slimībām
vai sakropļojumiem ārpus darba.

3. Pensijas apmērs 60 gadu sasniegušiem, vai pilnīgi
darba spēju zaudējušiem ir 60% no viņu gada algas. Perso-
nām, kuras nav algoti darbinieki, pensiju aprēķina, ņemot par
pamatu valsts darbinieku XX kategorijas atalgojumu.

4. Personām, kuras nav sasniegušas 3. p. minēto vecu-
mu, bet kuru darba spēja zaudēta zem 50%' un ne mazāk par
10%, pensija nosakāma proporcionāli viņu darba spēju zau-
dējumam.

5. Šā likuma dzīvē izvešanai nodibināms, pensiju fonds
pie Tautas labklājības ministrijas.

6. Pensijju fonda līdzekļi sastādās:
a) slimo kasēs apdrošinātiem algotiem darbiniekiem no

valsts un darba devēju iemaksām līdzīgās dalās 3%
apmērā no darba algas;

b) lauksaimniecībā nodarbinātiem algotiem darbiniekiem,
zvejniekiem, sīkražotājiem un sīkzemniekiem no valsts
un pašvaldības iemaksām līdzīgās dalās, aprēķinot ie-
maksas pēc faktiskiem, izdevumiem.

7. To personu pensionēšanai, kuras iegūst tiesību uz
pensiju ar šī likuma spēkā stāšanos līdz 6. p. minētā pensiju
fonda uzkrāšanai un 6. p. b pkt. minēto faktisko izdevumu ie-
priekšējai segšanai, uzņemami attiecīgie līdzekli valsts bu-
džetā. . ,

8. Pensiju fondu pārvalda un pensijas piešķir pensiju
pārvalde pie Tautas labklāijības ministrijas, kura sastādās no
9 locekļiem,, 3 slimo kasu Savienības pārstāvji, 3 pašvaldību
savienību pārstāvji un 3 Tautas labklājības ministrijas, kuri
izvēl no sava vidus priekšsēdētāju.

9. Piespriesto pensiju izmaksā caur pašvaldībām, slimo
kasēm vai vietējām pastai iestādēm.

10. Šā likuma piemērošanai izstrādā instrukcijas pensiju
fonda pārvalde un izdod Tautas labklājības ministrija.

Rīgāv 1930. g. 21. martā.
Nik. Kalniņš,
J. Višņa,
A. Rudevics,
P. Ulpe,
P. Lejiņš,
K. Lorenes,
R. Bīlmanis,
A. Petrevics,
R. Dukurs,
J. Celms,

A. Vecķalns.»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nikolajam Kalniņam.

N. Kalniņš _ (sociāldemokrāts): Kad valdība iz-
deva, savus pārgrozījumus slimo kasu likumā, tad
viens no galveniem motīviem, kamdēļ no valsts pie-
maksām varot atņemt 1% resp. 2.000.000 latu, bija
tas, ka/ algotus darbiniekus vajaga nodrošināt arī
vecuma nespēka gadījumiem. Šo likumu izdeva
satversmes 81. panta kartībā. Arī kommisijas pro-
jekta, kas būs jāapspriež Saeimai, ir paredzēts, ka
no silimokasu lldizekļieim tiks atvilktas zināmas sum-
mas, kaut kādam vecuma, fondam., bet paša likuma
par vecuma fonda, līdzekļu izlietošanu' un par dar-
binieku nodrošināšanu vecuma nespēka gadījumos
nav un nav arī_ paredzēts, kad valdība to izstrādās.
Nav ne mazākās, izredzes, ka valdība būtu nopietni
domājusi realizēt šo apdrošināšanu vecuma gadīju-
mos, jo līdzekļi, kas tiek ietaupīti šim nolūkam, ne
tuvu nesegs vajadzības. Tā kā arī (budžetā mav
paredzēti speciāli līdzekļi, vecuma nodrošināšanai,
tad, acīmredzot, tagadējā koalicija tuvākā nākotnē
nemaz nedomā sākt projektu izstrādāt. To
ievērojot, sociāldemokrātu frakcija pati atzina par
vajadzīgu izstrādāt attiecīgu likumprojektu; to mēs
tagad liekam priekšā un Jūdzam Augsto namu uzdot
sociālās likumdošianalslkoimimisijai toapspriest un pie-
ņemt.

Projektu paredzēts, izveidot tā, ka visi darbi-
nieki, kuri tagad nodrošināti slimokasēs un kuri' sa-
snieguši 60 gadu vecumu, nodrošināmi caur slimo
kasēm; turpretim pārējie algotie darbinieki, piemē-
ram laukstrādnieki:nodrošināmi caur pašvaldībām 1um
Tautas labklājības ministriju. Tas ir tamdēļ, lai

? 'neraidītu atkal lieku pārvaldes aparātu reģistrācijai,
kas pats par sevi atkal dārgi izmaksātu un apēstu
daudz līdzekļu. Lai ietaupītu,, projekts neparedz
vairs dibināt jaunuaparātu, bet paredz apdrošināša-
nu realizēt ar jau esošām iestādēm, tas būtu — pil-
sētās! slimo kasēsi um uz laukiem — pašvaldības ie-
stādēs. Tad šī apdrošinasama nemaksātu daudz.

Apdrošināšanu var realizēt vai nu tā, ka paši
darbinieki piedalās ar savām iemaksām, vai reali-
zēt uz darba devēja rēķina,. Kā zināms, oiitās
valstīs, piemēramAnglijā un Austrālijā, ir tāda kār-
tība, ka tur apdrošināšanu realizē uz valsts rēķina.
Arī šisprojekts paredz to veidu —? paredz, ka pilsē-
tu darbinieku apdrošināšanai, kas nodrošināti sli-
mo kasēs, līdzekļus varētu iegūt tā, ka pusi ' .maksā-
tu darba devēji un otru pusi. tikpat daudz kā darba
devēji, maksātu valsts. Uz laukiem līdzekļus dotu
valsts um pašvaldības uz pusēm. 'Protams,, ja paš-
valdībām nebūtu līdzekļu šai vajadzībai, tad tos
viegli vairētu iegūt, izveidojot speciālu nodokli pie
jauesošiem,nodokļiem, vai'nu pie nekustamas man-
tas nodokļa, vai arī pie citiem līdzekļiem, tādā
kārtā būtu atrasti līdzekļi, kādi / vajadzīgi pašvaldī-
bām šī likumprojekta realizēšanai. Valsts savu da-
ļu var paredzēt kārtējā budžetā.

Ja aprēķinām izdevumusi, kādi' varētu, rasties,
tad, rēķinot, ka tādu apdrošināmo varētu būt 10%
no visiem algotiem darbiniekiem! — apmēram tāds
skaits būtu to, kas, spriežot, pēc slimokasu statisti-
kas, būtu jāapdrošina—, valstij pilsētām' un laukiem
būtu jāmaksā, varbūt augstākaisi, 6 miljoni latu
gadā um darba devējiem' — kādi 3 miljoni latu; paš-
valdībām' tad būtu jāmaksā 3 miljoni latu. Ievēro-
jot to, ka lielu dalu no tiem, uz kuriem šis likums
attiektos, pašvaldībām tik un tā būs jāapgādā, sa-
skaņā ar likumu par sociālo apgādi, tāpat tie būs
jāapgādā valstij, var sacīt, ka daiļa līdzekļu atbrī-
vosies arī no tām summām, kas valstij un pašvaldī-
bām jāmaksā sociālai apgādībai. Tāpēc var teikt,

ka_ pašvaldībām sis likumprojekts pārāk lielus ap-
grūtinājumus 'nesagādās,.

Saprotams, to, kur rast līdzekļus un cik viņu
īsti bus vajadzīgs, jau iepriekš noteikti pateikt ir
grūti; tas atkarāsies mo tā, kā šo likumprojektu iz-
veidos un ka izveidos maksāšanu. Es varu teikt
tikai provizoriskus skaitļus, izejot no tiem. paima-
tieim, uz kuriem šis likums,uzbūvēts.

Tagad es lieku priekšā nodot šo likumprojektu
sociālas likumdošanaskomraisijai tā tuvākai'apsprie-
šanaiun izveidošanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tautas labklā-
jības ministrim iRubulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Aug-
stais nams! Slimo kasu likumā ir paredzēts, ka mo? valsts piemaksām atvilks 1% pakāpeniski 4 gadu
ilai.'ka vecuma fonda nodibināšanai. Šī satversmes
8i. panta kartībā 'izdotā noteikuma realizēšana, ir
ziiinama mēra apturēta līdz tam laikam, kamēr Sa-
eima pieņems, pašu, likumu par silimo kasēm. Šitsl li-
kums ir Saeimas dienas kārtībā, un to ir jaiuļsākts
apsriest. Likumprojektu par vecuma nodrošinā-
šanu Tautas labklājības ministrija ir jau izstrādājusi
un iesniegusi Ministru kabinetam. Ministru kabine-
ta ta pieņemšana ir atlikta līdz tam laikam,, kad no-
skaidrosies, kāda veidā būs pieņemts slimo kasu
likums, kas ir Saeimas dienas kārtībā.

Par iesniegto likumprojektu man jāsaka, ka tas,
cik [redzams no satura, ko deputāts Kalniņa kungs
tikko atstāstīja, ir uzbūvēts ļoti plaši un to domāts
attiecināt ne tikai uiz rūpniecības uitrādniebiera, bet
arī uz laukstrādniekiem nu. sīkzemmielkiem. Bez
šaubām, viņiem vajaga vēl vairāk nekā pilsētnie-
kiem.. Betpar līdzekļiem šeit jāslaka, ika ja tiešām
grib realizēt šādu projektu, tad aprēķins, ko šeit de-
va Kalniņa/ kungs, izrādīsies ļoti paviršs, josummas,
kas šeit tika minētas, nekādā, ziņā nepietiks,, šī pro-
jekta realizēšanai. _Nav arī tā, kā Kalniņa kungs
teica, ka valdība būtu domājusi ar procentu atvil-
kumiem, kas paredzēti slimo kasu likumprojektā,
realizēt vii:iu apdrošināšanu. Summas, kuras do-
māts atvilkt, būtu tikai valstsl pabalsts. Likumpro-
jekta, ko ir izstrādājusi Tautas labklājības (mini-
strija, turpretim_ ir paredzēti arī citi līdzekļi, kurus
dotu darba devēji un arī paši strādnieki.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Vecķalns fsociāiidēmokratsi): Mūsu demo-
krātiskā republikā trūkst vēl vesela rinda likumu,
kas būtu vajadzīgi, lai cik necik palīdzētu darba
tautai nodrošināt viņas saimniecisko stāvokli. Pēc
līdzšinējām ziņām mūsu pašvaldības iestādēs ir re-
ģistrēti ap 26.000 nespējnieku. Bet bez šiem 1reģi-
strētiem ir vēl zināms daudzums nespējnieku, ku-
riem vajadzētu sniegt kaut kādu, atbalstu, bet ku-
riem nav iespējams ne no viemasi 'iestādes šo atbal-
stu dabūt. Tāpēc vajadzīgs šī jautājuma nokārto-
šanai izdot likumu.

Sociāldemokrātu Irakcrļais iesniegtais likumi-'
projekts paredz, kā šis ļoti sāpīgais jautājums būtu
nokārtojams,. Tāpēc šis mūsu iesniegtais projekts
būtu virzāms, uz priekšu steidzamības kārtā, ilai reiz
'šo sasāpējušo jautājumuvarētu nokārtot. Pie šiem
26.000 jau tagad pašvaldības iestādēs reģistrēto' ne-
spējnieku, izpildot mūsu projektu, nāktu vēl klāt
ap 20.000 tādu, kuriem ir jaupāri par 60 gadiem,.
vai kuri būtu zaudējuši,savasi darba spējas. Tādā
kārtā apdrošināmo kontingents sasniegtu 40.000 —
50.000 personu, un to apgādāšanai nu būtu jāsagādā
līdzekļi.

Ja ieskatāmies tagadējā nespējnieku apgādāša-
na, tad redzam,, ka te valda pilnīga) anarehija. Gal-
venie valsts ienākumi satek valsts kasē centrālām

26 1
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vajadzībām. Pašvaldībām līdzekļu ir ārkārtīgi maz.
Pašvaldības, kurami jāknapinās ar katru latu, kas ir
viņu rīcībā, protams, uz visas līnijas taupa,, un tā-
pēc arī tas nelielais nespējnieku skaits, ko pašval-
dības iestādes uzņem šāvās patversmēs, nespējnie-
ku apgādēs, ir apkopts un apgādāts ārkārtīgi slik-
ti,

Mes redzam tādu parādību, ka daudzi mo lauku
pašvaldību trūcīgām aprindām cenšas aiziet promno
savām vietām uz pilsētām!, kur līdzekļu ir drusku
vairāk um kur ir cerībai-dabūt drusku jūtamāku at-
balstu. Tomēr bieži šie ļaudis pēc pārvietošanās
nomāk vēl grūtākos 1apstākļos, jo, aizgājuši jaunā
dzīves vietā, viņi nevar dabūt nekādu pabalstu,
pirms nav nodzīvojuši jaunā vietā vienu ©adu. Ja
viņi šai laikā saslimst, tad viņi padoti pilnīgam po-
stam. Viņiem nav tiesības, dabūt kaut kādu palīdzī-
bu vietās, uz kurieni ir pārcēlušies.

Valstij būtu ļoti nopietni jāgādā līdzekļi un jā-
atrod to pietiekoši daudz nespējnieku apgādāšanai.
Steidzamības kārtā jāizstrādā likums, lai mūsu ve-
cie nespējnieki zinātu, ka viņiem: tiesība saņemt
pensiju tādā patkārtā, kā tas ir citās demokrātiskās
valstīs, kur tādas pensijas jau izsniedz.

Līdzšinējās pilsoniskās valdības ir pūlējušās iz-
strādāt pensiju likumu ģenerāļiem un visādiem cara
laika virsniekiem! , maksājot viņiem 16.000—18.000
rubļu mēnesī, piemēram) Kāķim um citiem. Tur lī-
dzekļi ir. Tautalsl labklājības.minilsiMja ļoti čakli iz-
strādāja likumu, lai apgādātu jau tā diezgan turīgos
ļaudis, dodot viņiem vēl 16.000—18.000 rubļu mē-
nesī kabatas naudai. Piemēram vecsaimniekam Ķu-
ķimi, (kam, pašam ir sava veesaimmiecība, vēl maksā
stipri jūtamu pabalstu kā vecam: cara laika ierēd-
nim. Algotā darba spēka nodrošināšanainekas nav
darīts. Tāpat mēs redzējām', ka Celmiņa kunga
valdība ļoti rosīgi un enerģiski lika priekšā apgādāt
cara laika ierēdņus: gubernatorus un citus kundzi-
pus,. (Sauciens mo vietas: «Sociāldemokrāti!») Tās
tika darīts uz vācu frakcijas spiedienu, lai veciem
muižniecības onkulīšiem piespriestu pensiju. (Starp-
saucieni; troksnis.) Sociāldemokrātu priekšlikums
bija citāds. (Troksnis. Priekšsēdētājs zvamī.) Viņu
priekšlikumsbija — maksāt pensijutiem ierēdņiem
um strādniekiem, kais/ strādājušiuz dzelzceļiem vai
citu lietišķu darbu, bet 'tagadējā koalīcija pie-
ņēma maksāt pensiju tikai augstākām! aprindām —•
dažādiem kakla kumdziņiem, kas nav piedalījušies
nekādā produktīvā darbā, me arī mūsu valsts radī-
šanā. Tautas labklājības ministris; un Celmiņa val-
dība bija naigi un izdeva čakli likumu izredzētiem.
Varbūt dažam labam, mo šiem pensionāriem iri savs
vecs krājums,, varbūt dažs mo Viņiem dzīvo pie tu-
rīgiem radiem. Tāmi tautas masām, kas mitinās
patversmēs, kuras spiež trūkums, kurām nav lī-
dzekļu, pret tām' jums mav līdzjūtības, tām
jums mav līdzekļu,. Tāpēc mūsu iesnieigtaiis
likumprojekts ir ļoti taisnīgs. To gaida ļoti
lielas iedzīvotāju masas. Saeimai jāizpilda šis
taisnīgais prienākuims pret mūsu darba tautu,
mūsu strādnieku, šķiru, kals savu mūžu ziedojusi lie-
tišķam', ražīgam valsts un sabiedriskam darbam'.
Viņai, ir tiesība praslīt vecuma dienu nodrošināšanu

Par šo likumu vajadzētu balsot arī mācītāju
kungiem, kas aizvien liekuļoti pauž, ka viņi esot

- tautas balss izpaudēji!, ka viņi' uzklausot iedzīvotāju
domas un esot mazo ļaužu aizstāvji, aizstāvot tos,
kurus spiež bēdas! un raizes. Te mēs atkal redzē-
sim,, vai īgarīdzinieki nebrauks pa veco ceļu, vai viņi
nebalsos pret to, lai trūkumcietēji dabūtu maizi.
Mān šķiet, ba garīdznieki tautai grib dot tikai pā-
tarus un solīt debesu valstību, bet maizi šaipasaulē
pegrib piešķirt. Ļoti var būt, ka garīdznieki nebal-

.

sos par mūsu likuma projektu, bet tad tas. bus ti-
kai lieks pierādījums, lai klausa tik viņu vārdus,
bet darbus lai neievēro, jo viņu darbi ir ļaumi_ no
viena gala līdz otram. Lai te sēdētu, kas sēdē-
dami: vai Pommeru Jānis, vai Samdersi, vaii Kūlī-
tis — visi viņi vienādi ir pret darba tautu, pret trū-
cīgāko iedzīvotāju daļu, neredz nabadzīgo iedzīvo-
tāju grūto stāvokli.

Tas mofīvsi, ko, šeit minēja ministrakungs,, kā-
dēļ šfm mērķim grib noņemt 1% no silimo kasu lī-
dzekļiem, nav attaisnojams. Tautas labklājības, mi-
nistrim vajadzētu zināt, ba, atņemot līdzekļus slimo
kasēm, atņemot 1%, jūs grūdisit darba tautu posta.
Tad māks klāt jauninespējnieki, jo slimos nevarēs
izdziedināt, nevarēs piemērot visus ārstēšanas vei-
dus, ko līdz šim varēja piemērot, tādā kārtā vienu
otru slimo strādnieku nevarēs izdziedināt, un viņš
nomāks nespējnieku pulkā jau pirms 60 gadiem.
Tas ir slOdens ceļš, ko ieteic Pulbuļiakungs.

Ministra kungs, gribēdams deputātus apmieri-
nāt, aizrādīja uz 1% atņemšanu slimo kasēm un
teica, ka tā būs zināma iemaksa vecuma, apdrošinā-
šanai. Šis Mikam būs garīdzniecības izdomājums,
lai grūstu postā jaunu strādnieku kontingentu, lai
atņemtu zāles, lai laupītu iespēju strādniekiemkļūt
veseliem. Tādā kārtā jūs tikai pavairosit posta
esošos un ar šo ietaupījumu tik un tā nekā nepa-
nāksit, drīzāk gan postu pavairosit.

Ir nevietā runāt par šo 1%, ka to izmantos it
kā vecuma pensijām. Vispirms ar to pasliktināsies
mūsu tautasi vispārējais veselības stāvoklis; otr-
kārt šis 1% ko jus gribat atvilkt, nedos pietiekoši lī-
dzekļu, to apmēram- 40.000—50.000 veco ļaužu,no-
drošināšanai, . kas pārsnieguši 60 gadu vecumu.
Summa būs nepietiekoša, tāpēc te nopietni jānāk
arī valstij palīgā, paredzot piemaksas no valsts lī-
dzekļiem, kā arī no darba devējiem. Valstij ilr jā-
dod zināmas summas šim nolūkam. Ja valstij ir
radušās summas, ko atvēlēt sēklas fondami, ko at-
vēlēt visādām vaislas stacijām — ko^ prasa zem-
nieku savienībaun kalsi arī ir dotais — tad, mian šķiet,
daudz taisnīgāk ir prasīt, lai valsts atrastu līdzek-
ļus airī mūsu darba tautas apgādāšanai, kura visu
mūžu ir strādājusi valstij un sabiedrībai, lai šiem
cilvēkiem mebūtu jānīkst badā un jāsalst, lai: Viņi sa-
ņemtu zināmu pensiju, ar kuru varētu dzīvot un
iztikt. Valsts pienākums' ir paredzēt vajadzīgos lī-
dzekļus.

Ministra kungs atrunājās, ka likumprojekts jau
esot iesniegts Ministru kabīnetam. Var jaubūt! Mēs
Viņa saturu nezinām,, mēs nezinām arī, kad kabi-
netā esošais! likumprojekts tiks apspriests, jo ir
daudz sfeiidzoīšālku lietu, kas avī jāsteidz. Tagadējās
koimbilnācijās, taigadējā korrupoijas atmosfaira —
muimls nav nekādu: cerību, ka jūs šo likumu apsprie-
dīsit um būsit cik necik nopietnidomājuši.

Aiz visiem, minētiem motīviem sociāldemokrātu
frakcija uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs projekts, un
prasa, lai tas tiktu virzīts 1uz priekšu steidzamības
kārtā, lai reiz tiktu novērsta tā netaisnībamūsu ie-
dzīvotājiem1, bas viņiem līdz šliim jāsajūt. Mēs gri-
bami cerēt, ba šis darbs netiks traucēts, kā tasi līdz
šim ir bijis, bet tiks virzīts/ uz priekšu, lali tasļreiz
ieraudzītu dienas gaismu un lai mums būtni likums,
kas novērš to nevēlamo parādību, kas vēl tagad
sastopama uz laukiem un pilsētās, kur trūcīgie ie-
dzīvotāji ir padoti pilnīgam, postam un neziņai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Samderam.

V. Sanders (nacionālais bloks): Augstais nams!
Kristīgo frakcijai vienmēr ir aizstāvējusi apdrošinā-
šanu vecuma dienās, vairākkārt to ir deklarējusi un

' ir ierosinājusi izstrādāt attiecīga likumprojekta iz-
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strādāšanu'. (Sauciens pa kreisi: «Tikai nekad nav
balsojuši par to!») Nupat tautas labklājības mi-
nistris paskaidroja, ka šāds likumprojekts, ir izstrā-
dāts un nāks Saeimas apspriešainā. Mēs esam par
to, ka katram pMsonimir tiesība prasīt vecuma die-
nu nodrošināšanu. Turpretim siociiāldēmiolbrati mu-
pat tikai liek priekšā šādu ierosinājumu. Jājautā,
kur viņi agrāk bijuši. Agrāk sociālisti par šādu
projektu nekad nav runājuši. Mēs gan zinām, ka
sociālisti ir cēluši namus ar slimo kasu naudu un
ir gādājuši par savu labklājību, bet mav domājuši
par tiem, kas 'dzīvo grūtos apstākļos, jeb, kā Vec-
kalna kungs izteicās, par darba strādniekiem, kas
ir trūcīgi un nav vairs spējīgi strādāt. Bet mam
šķiet, ka likumprojekts, ko mēs šodien šeit noklau-
sījāmies, nav nopietni izstrādāts (sauciens pa kreisi:
«Nu ka tad!»),navnopietni pārdomāts. Tomēr mēs
domājam,, ka tas var noderēt par ,materiālu projekta
izstrādāšanai komimiisiijā, un tādēļ nacionālais bloks
baisos par sociāldēimiokratu'projekta nodošanu kom-
misijan. .(Saucienspakreisi: «Tad jaulabi! Nobalsojiet
tikai arī kommielija kopā ar mums,; tad būs pavisam
labi!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu sociā-
lās likumdošanaskomimdsijai. Lieku prezidija priekš-
likumu, uz balsošanu, Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties) tos,
kas ir par prezidija priekšlikumu. (Saucieni pa
kreisi: «Beldava nav! Kur Beldavs,?») Beidzot
lūdzu pacelties tosi, kas atturas. Ar 45 balsīm! pret
9, (atturoties 9, likumprojekts nodots sociālās likum-
došanas kommisiiljai. — Deputāts F. Cielēns liek
priekšā:

«Uzdot sociālās likumdošanas kommisijai skatīt likum-
projektu par vecuma nodrošināšanu cauri viena mēneša laikā.»

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (soc,iāiidēimioikriats):_ Godātie deputātu

kungi. Te mēs dzirdējām kristīgās nacionālās frak-
cijas pārstāvi žēlsirdīgā balsī runājam, ka viņi at-
balstīšot tos nabaga ļautiņus, kas, ciešot 'trūkumu.
un, neskatoties uz to, ka šo likumprojektu izstrādā-
jusisociāldemokrātu frakcija, balsošot par šī /likum-
projekta nodošanu kammistijiai. Mlēs zinām, kā tas
dažkārt notiek arkristīgiem liekuļiem, ka viņi vār-
dos gan piekrīt, bet darbos uzstājās pretim. Šinī
gadījumā, ja komimisiljai neuzdotu laiku likumpro-
jekta izstrādāšanai, ar to pašu kristīgo mācītāju

palīdzību likumprojektu bo/mimisijā novilcinātu līdz
nākošai Saeimai. Tāpēc, lai pierādītu, ka jūisi ar
saviem darbiem gribat atbalstīt šo sociāldemokrātu
frakcijas izstrādāto likumprojektu, sociāldemokrātu
frakcija liek priekšā izstrādāt to viena, mēneša laikā,
lai patiešām rādītu iedzīvotājiem, ka likumprojekts
tiek ne tikai nodots koimimisijiai um tur palikts zem
zaļā -galda, bet klai tas tiks virzīts uz priekšu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam'pret šo priekšlikumu.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sibgrnntniebu
partija): Mels, balsosim par šī likumprojekta no-
došanukomimīisiljai, lai kommisilju toapstrādā. Bet
mēneša laikā to nav iespējams izdarīt. Neaizmir-
stiet, kungi, ka tagad mums, dienas, kārtībā ir bu-
džets. Tāpat dienas kārtībā ir slimo kasu likums.
Tautas labklājības ministris ļoti skaidri jums pazi-
ņoja, ka Ministru kabinetā arī ir līdzīgs likumpro-
jekts. Bez tam slimo kasu likumā paredzēts šinī
pašā jautājumā, ka tur domāts par vecuma nodro-
šināšanuun par 1% atvilkumu kā no darba devē-
jiem, tā strādniekiem fonda radīšanai. Ta tad, ja
mēs ķersim vēju un noliksim likumprojekta_izstrā-
dāšanai viena mēneša laiku, mels to neizstrādāsim,
bet ja arī izstrādāsim, tad likumprojekts izmāks

nepilnīgs. Tāpēc mēs jūsu dēmagoģijāi nepadosi-
mies un balsosim tikai par to, kas reāli iespējams.
(Starpsaucieni; troksnis pa, kreisi.) Ta ir demnago-
gija! Mēs labprāt gribam atbalstīt strādniekus,, bet
atbalstīsim, cik tas. reāli iespējams. (Troksnis, un
Starpsaucieni.) Jankus, un citi, jūs jau varat mani
pārkliegt, bet šinī gadījumā jums jārēķinās, ar lo-
ģisku, reālu (iespējamību. (Pastāvīgi starpsaucieni
pa kreisa.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Nobalsošanā
nāk deputāta Cielēna priekšlikums —

uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izskatīt likum-
projektu par vecumaļ pensijām, viena mēneša laikā.

Lūdzu pacelties tos., kas ir par šo priekšlikumu.
(Pastāvīgi starpsaucieni um troksnis pa kreisi;
priekšsēdētājs zvanī.) — Tagad lūdzu pacelties
tos, kas k pret šopriekšlikumu. (Saucienipakreisi:
«Beldav, kauns!» — Troksnis.) Beidzot lūdzu pa-
celties tos, kas atturas. Tādu mav. Par deputāta
Cielēna priekšlikumunodotas 34 balsis, pret — 44
balsis. Sils priekšlikums noraidīts.

Deputāti M. Skujenieks, J. Šterns, K. Balodis, V.
Bastjānis u. e. iesnieguši jautājumu ministru prezi-
dentam, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Loti godātam Saeimas prezidijam .
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulla 94. pantu griežamies

pie ministru prezidenta kunga ar sekojošu jautājumu.
Dažādos Krievijas apvidos pastāv lielāks skaits latviešu

zemkopju koloniju.
Sakarā ar pārgrozībām Krievijas agrārā iekārtā daudzas

latviešu kolonistu saimniecības iznīcinātas, un agrākie īpašnie-
ki piespiesti atstāt savas saimniecības. Daudz latviešu kolo-
nistu nonākuši ļoti grūtos apstākļos un ir izteikuši vēlēšanos
atgriezties uz Latviju.

Lūdzam ministru prezidenta kungu paskaidrot, vai val-
dībai būtu iespējams .atvieglot latviešu kolonistu stāvokli, sek-
mējot virju atgriešanos uz Latviju.»

Priekšsēdētājs) P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanaideputātam Sbujeuiekam. (O. Jankus
no vietas «Polijas, aģents!»)

M. Skujenieks (soaiāMēmakrats miaizinieks):
Ļjoifci godātie deputātu kungi! Moīvējot šo jautā-
jumu, es jaupašā sākumā gribu uzsvērt, ka. šī jau-
tājuma nolūks nekādā ziņā nav Iejaukties Krievijas
valsts iekšējās darīšanās. Pats par sevi saprotams,
šeit nav ne vieta, ne laiks to darīt. Šī jautājumano-
lūks ir pavisam cits. Sisi jautājumsizskaidrojams ar
to, ka Krievijā vēl vienmēr dzīvo ļoti liels skaits
latviešu. Pēdējā Krievijā (izdarītā tautas skaitīšanā
1926. gadā Krievijā saskaitīts 151.000 latviešu. No
šiem latviešiem 90.000, t. i. 60% dzīvo uz lau-
kiem', ir zemkopji. Kā mums visiem, no laikrakstiem
un citiem avotiem, ir zināms, Krievijā pašlaik no-
tiek ļoti dziļas um plašas pārgrozības agrāras attie-
cības,. Sīs pārgrozības nostāda latviešu kolonistus
ļoti nelabvēlīgā stāvoklī. Iemesls ir tas, ka latviešu
kolonijas nodibinātas, labi sen. Vecākās kolonijas
ir nodibinātas pirms 80 un 90 gadiem. Uz turieni
cilvēki aizgājusi nabagi, jo, toreiz bagātu latviešu
nekur nebija. Šie cilvēki ar pūlēm, ar enerģiju, ar
ziimāšanāim, prašanu, darba imīlestīibu ir panākuši to,
ka viņu saimniecības ir bijušas priekšzīmīgas,, un
nav tik sen tas laiks, kad uz turieni sūtīja apkārtējos
cilvēkus mācīties,kā labi Saimniekot. Sakarā ar šo
relatīvo labklājību šie kolonisti tagadējās pārgrozī-
bas! ir nonākuši,tādā stāvoklī, ka, viņu saimniecības
tiek izputinātas. Viņus nostāda pavisam nelabvē-
līgos apstākļos. Miēs esam presē par to lasījuši un
bez tam esam personīgi saņēmuši daudz rakstu, kur
šie kolonisti vēlas pārmainīt savus tagadējos dzī-
ves apstākļus, izteic savu vēlēšanos atgriezties uz
savu agrāko dzimteni. Lai šo stāvokli, šos izmisu-
ma saucienus raksturotu, es atļaušos citēt (O. Jan-
kus mo vietas: «Kur tās 1300 ūtrupes palikušas?»)
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vēstuli, kuru saņēmu no kādas kurzemnieces, kurn
ilgāku laiku dzīvo 'Piievolgas_ latviešu kolonija._ Sī
vēstule raksturo kolonistu stāvokli un viņu velēša-
nos. Es nolasīšutikai dažus izvilkumus no šīs vē-
stules:

«Mēs visi ļoti priecājamies, ka Jums. iet labi.
Mēs gan to nevaram teikt par sevi:. Pedeja gada
pārdzīvojumiir tik smagi um mocoši ka viņu priekšā
nobāl kara um bēgļu 'gadi. Toreiz vismaz bija ti-

. čība, ka atkal nāks labāki laiki, toreiz mes gan ibrī-
' žiem bijām piespiesti atteikties no daudzām dzīves
ērtībām, bet nekad nezaudējām 1cerību, ka atkal at-
nāks labākas, dienas. Bet tagad ar katru dienu
mūsu dzīve kļūst 'nepanesamāka, un nekur nav ce-
rības,, ka nākotne varētu būt labāka. Musu lāsts un

? nelaime ir tā, ka Oskars,» — tas. ir šīs vēstules rak-
stītājas vīrs, — «viņa tēvs un vecais tēvs ir Visu
savu mūžu daudz strādājuši, ir savu zemi iekopuši,
lai mums kādreiz būtu ērta un tīra māja, ar iekoptu
augļu dārzu. Tagad mumsmekā nav, jo 12. janvārī
mūs padzina no mājas. Mēs esot_ pirmās šķiras ku-
laki. Taisnai šogad aprīli butu pagājuši 50 gadi no ta
laika,kad Oskara tēva tēvs šeitapmetas un kad viņi
nodibināja ., latviešu, koloniju _ Paldies Die-
vam, ka viņam nav jāpiedzīvo tagadējie laiki. To-
reiz visa viņu manta bija sakrauta kamanas, buras
viņi atbrauca no Kurzemes. Bez tam viņam esot
bijuši 38 sudraba rubuiļi. Tā strādājot un atkal_ strā-
dājot viņš sasniedza to turību, kura mums vel ne-
sen bija. Bet visi, kam nebija 'Slinkums, aplika ,mus
a,r bontribūcijām, un nodokļiem, um komffiskacijaim,
un jau pēdējos gados, stallis un kūts bija tukši._Visu
to mums nolaupīja, vai arī bijām piespiesti pārdot,
jo smagie nodokļi, spieda to darīt. Jau pērn rudenī
visas mūsu mantasaprakstīja un tagad mus padzina
mo mājas un mēs dzīvojam pieP kurš ir Oskara
mātes brālis. Arī pie viņa viss ir aprakstīts, un
nākošās dienās arī viņu sagaida tāds pats liktenis.
Kur mēs tad paliksim! Ja mēs, pieaugušie, vien
būtu, tad aizietu stepē un tur nosaltu vai nomirtu
badā, bet man sirds sažņaudzas, kad_ domāju par
slavu bērnu likteni. Man acis ir izraudātas, visu re-
dzu kā caur miglu. Mēs esam veci un bezspēcīgi
palikuši. Šīsroaizās baltās galviņas un bālās sejiņas
vēl nesaprot patiesās dzīves šausmasi. Vai arī vi-
ņiem: būs jāpārvēršaspar miesīgi un garīgi panīku-
šiem bērniem, kuri tagad bez uzraudzībasJka mazi
plēsoņi klejo pa visām pilsētām un sadžam?» —
Tad māte stāsta pair bērnu tālāko likteni: «Bet
muims ir laupīta katra iespējamība par viņiem gā-
dāt, jo Oskaru nekur darbā neņem.» — (J- Balodis
no vietas: «Tas ir fabricēts!») — «Mēs esam ka
no cilvēkiem izstumti, vienīgi tamdēļ, ba mes kād-
reiz 'dzīvojuši, mājā, kura bija lielāka un tīrāka neka
krievu zemnieku mājas. Pavisam grūti, mums ir ar
Oskara māti. Viņa vairs nesaprot, kas notiek. Tik-
ko viņu atstāj vienu, tad viņa iet uz musu māju.
(Mēs tur dzīvojām' 5 cilvēki, bet tagad tur 'ir salikti
26 krievi, pieauguši un bērni. Māju vairs nevar
pazīt. Oskara māte visu mūžu bija lepna uz to,
dik pie viņas viss tīrs un uzkopts. Grīdai un gal-
dam vajadzēja būt vienādi tīrāmi. _ Tagad viss, ir
piegānīts, piespļaudīts, um turpat netīrumos/guļ sveši
cilvēki. Mūsu mājai bija zaļi slēģi. Tos Oskars iz-
gatavoja, kad bijām precējušies. Pirmās dienas
vakarā jaunie iemītnieki ar slēģiem izkurināja
krāsni. Oskara māte dzen ienācējus ārā, grib maz-
gāt grīdas — viņa vairs nesaprot, kādos apstākļos

?mēs atrodamies. Mūsu kungs un valdnieks tagad
ir kāds vīrs, kurš kara laikā bija Saratovā ķeilneris.
Kur mēs paliksimi, kur mēs iesimi ar bērniem un sli-
miem:. Man prāts atstāj darboties.» — Vel tālāk:
«Oskars ir pārvērties. Viņš merumā um stundām ilgi

bez vajadzības staigā pa laukiem. Es baidos, ka
viņš neizdara ko ļaunu. Tu nevari iedomāties, ka
mēs ciešam. 'Nāve un ārprāts rēgojas mums ap-
kārt. Oskars gribēja braukt uz Maskavu. Varbūt
tur varētu darbu atrast, varbūt varētu nokļūt _ uz
Latviju... Vācu kolonisti esot izlaisti uz_ Vāciju.
Vai latviešu valdība mums nevarētu palīdzēt? Do-
diet mums viemu stūrīti purvā un mežā._ Melsi uzoel-
sļim, zemes būdiņu, mēs strādāšanu, mēs negribam
jums būt par nastu, bet šeit mēs nevaram vairs il-
gāk palikt. Varbūt tad, kad Tu ŠO' vēstuli lasīsi
varbūt viņa Tevi nekad nesasniegs—, mes jau bū-
sim bez pajumtes ziemas salā, varbūt vairs nebū-
sim starp dzīvajiem. Bet mēs neesam_ vienīgie.» —

Godātie kungi, šī vēstule mums tēlo apstākļus,
kādos dzīvo latviešu, kolonisti Krievijā. Es ļoti labi
Saprotu, ka šieļaudis nav Latvijas pavalstnieki, bet
?ir Krievijas pilsoņi, ka mūsu valsts vara nevar neko
darīt viņu stāvokļa uzlabošanai. Šis jautājumsnav
arī iesniegts ar tādu nolūku. Bet, kungi, desmit tūk-
stoši latviešu Krievijā atrodas izmisuma stāvoklī.
(J. Balodis no vietas: «Kā ir ar tiem strādniekiem,
kas nesaņem algu šeit?»)

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
iod, lūdzu netraucēt runātāju!

M. Skujenieks (turpina): Tas ir cits jautājums,
par to pašlaik nerunājam. IMianii ļoti pārsteidz Ba-
loža kunga uztriaukšanās. Vai viņš uzskata par
savu pienākumu aizstāvēt tos, kasi dara pāri latviešu
kolonistiem? (/ Balodis mo vietas,: «Mēskonstatē-
jam tikai to, ka Jūs šeit absolūti neaizstāvat mūsu
strādniekus!») Par to- runāsimi citreiz — Jūs taču ne-
esat Krievijas komisāru advokāts?

Kungi, ja noskaidrotos, ka ir tiešām taisnība,
ka daži latviešu kolonisti vēlas atgriezties uz dzim-
teni, ja Krievijas valdība,, tāpat kā daudziem vācu
kolonistiem', neliktu šķēršļus/ vlņieim to darīt, tad
ir jautājums, vai Latvijas valdība nāktu viņiem pre-
tim un atļautu atgriezties uz viņu resp. viņu tēvu
tēvu dzimteni. Protams, šis jautājums irjoti sor
režģīts, tā atrisināšana ir saistīta ar materiāliem lī-
dzekļiem un dažādām politiskām problēmām-. Bet
es esmu pārliecināts, ka cilvēkiem, kas atrodas iz-
misuma stāvoklī, ja viņiem) dotu iespēju atgriezties
Latvijā,, tas būtu morālisks atbalsts. Vairāk neka
Latvijas .valdība viņiem nespēj dot. Es, ceru, ka
valdība uz šo jautājumu atbildēs tādā garā, ka tai
gadījumā, jakāds grib atgriezties un Krievijas val-
dība neliek šķēršļus ceļā, Latvijas valdība viņiem
atver durvis un dod iespēju atgriezties savā vai arī
viņu tēvu tēvu dzimtenē. (Saucieni pa labi: «Pa-
reizi!» — Aplausi.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk kārtības rullī paredzētā kārtībā.

Deputāti L. Laicens, 0. Jankus, J. Balodis un
J. Zlaugotnis-Cukurs iesnieguši jautājumu,,ko lūdzu
nolasīt.

Sekretārs .1. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimā priekšā sekojošu jautājumu mini-

stru prezidentam.
Ievērojot to, ka ārlietu un kara ministri uz strādnieku un

zemnieku frakcijas nesen iesniegtiem jautājumiem par attiecī-
bām pret Sociālistisko padomju republiku savienību konstatēja
Latvijas polītiku par miermīlīgu un draudzīgu pret SPRS, ro-
das sekojoši jautājumi:

a) Vai atbilst šim konstatējumam tas, ka Latvijas dažādo
konfesiju garīdznieki baznīcās tur naidīgas runas
pret SPRS, tā iejaukdami Sociālistisko padomju re-
publiku savienības iekšējās lietās Latvijas valsti uu
valdību caur to, ka baznīca Latvijā tiek uzturēta ar
subsīdijām no valsts,

b) Vai saskan ar miermīlīgam attiecībām tas, ka visām
draudzīgām kaimiņvalstīm Latvijā ir militārpriekš-
stāvji, bet SPRS tāda nav pec tam, kad bijušo mākslī-
gā veidā tika spiests atsaukt?»
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Priekšsēdētājs
^
P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma

motivēšanai depiutatamiLaicenam. (J- Pommers no
vietas: «īSito nevajadzēja likt priekšā!»)

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tas, ko tikko runāja deputāts Skiujemieks, ir
uzsāktas, kampaņas turpinājums pret Padomju sa-
vienību. Si kampaņa turpinās jau labu laiku. Lat-
vijas bulvāra prese ir taisījusi šo kampaņu jau ilgu
laiku, jun tādas vēstules, kādu lasīja Skujenieks, ir
«Jaunākas Ziņas» nodrukātas, vairākas. Kas viņas
fabricējis, vai Dovgalevslbis, vai Oriovs, vai kāds
cilts, tas nav zināms. Zināms un skaidrs, ir nolūks.
«Jaunākas Ziņas»_bija' arī tāds labricējums, ka, lūk,
Padomju savienība esot nomocīts kāds mācītājs viņš
esot miris mocekļa nāvē. (Saucieni pa labi: «Tur
ir simtiem nomodu!») Bet, lūk, «Jaunākām Ziņām»
vajadzēju atsaukt, ka šis mācītājs nav nomocīts,
ka viņš iir_dzīvs. (Starpsaucieni.) Nu laba,, lai viņš
ir cietuma; mes zinām', kas tie mācītāji tādi ir.
Mes zinām, ka 1905. gadā mācītāji nodeva strādnie-
cības un lauku zemniecības cīnītājus pret cara pat-
valdību.. Lūk, mācītāji to ir darījuši, un ja nu šie
mācītāji pļauj, ko viņi ir sējuši, viņiem vajadzētu
priecāties, ka viņi tuvojas tam, ko viņi gaida, t. i,
debesu valstībai. Bet šinī gadījumā '.minētais tomēr

»
nav tuvu debesu valstībai; viņš vēl dzīvs.:' Mācītāji
baznīcās sludina inaiidu un baru pret valsti, par kūpu
ministru prezidents un ārlietu ministris sacīja, ka
ar to dzīvošot un dzīvojot vismiermīlīgākās,attiecī-
bas. Turpretim 1mācītāji no kancelēm taisa kara
atmosfairu par valsts, naudu, jokatru gadu valsts
budžetā tiek atvēlētas summas baznīcai. Tā tad
valsts ir atbildīga par šo balznīcas propagandu, un
valsts tiek iejaukta šinī 'propagandā, citiem vārdiem,
valsts propagandē pret Padomju savienību, pretēji
tam ko deklarēja ārlietu, ministris. (Starpsaucieni.)

Priekšsiēdētājs_P. Kalniņš: Es lūdzu deputātus
tur solos netraucēt savāmi sarunām runātāju no
katedras.

L. Laicens (turpina): Garīdznieki vienmēr ir
bijuši tie,kas ir kūdījuši uz naidu un karu. Garīdz-
nieki vienmēr ir bijuši tie, kas ir stāvējuši blakus

»
zobenam; garīdznieki vienmēr ir bijuši tie, kas ar
krustu ir gājuši pa priekšu zobenam un iet airī ta-
gad. Bībelē redzam, ka augstie priesteri, bijuši arī
kara vadoņi. Līdzīgi piemēri ir arī vēsturē. Tam-
dēļ nav ko brīmītieisi, ka, mācītāji taisa naidu un kara
aitmosM.ru. Mums bija, jāiesniedzšis jautājums,tā-
pēc, ka ārlietu ministris deklarēja noteiktu politisku
stāvokli', bet šī naida, un kara aitmoslairas taisīšana
ar valsts līdzekļiem nozīmē taisni pretējo tam, ko
teica ārlietu ministris — tā ir kara taisīšana. Tā
tad šie mācītāji ir arī ārlietu ministri!nostādījuši meļa
stāvoklī.

Kas 'attiecas uz apstākļiem', pret kādiem šī pro-
paganda tiek vesta, tad par tiem nupat mēģināja
runāt Skujenieks. Lūk, Padomju savienībā tiekot

!
izpostītiJlatviešui kolonisti'; llūk, zaļie slēgi esot gā-
juši bojā, grīdas lapsiļiaudītas, mājas noņemtas un
tamlīdzīgi. Kāpēc rūpējas par kolonistiem, kā vi-
ņiem iet Padomju savienībā? «Rūpējas» par tiem
tāpēc, ba tur tiek nodibināta sociālistiska saimnie-
ciska kārtība. Par kolonistiem jūs rūpējaties,, bet
par Latvijas strādniekiem, par Latvijas' bezdarb-
niekiem, kad tiem nav pat tās pašas piespļaudītās

(

grīdas kur staigāt, nav, ko elst, un nav, kur savu
galvunolikt, par tiem Skujeniebam nav ienācis prātā
rūpēties. Par tiem arī nevienammācītājam nav ie-
nācis prātā rūpēties, un visli viņi vienmēr ir balso-
juši pret tiem projektiem un priekšlikumiem, bas
iesniegti šeit Saeimā par labu strādniecībai. Lūk,
tādi jūs esat! (A.Eglītisno vietas: «Konu pļāpā!»)

Skujenieks, lai raksturotu kolonistu apstākļus

nolasīja kādu vēstuli. Arī es gribu citēt kāda lat-
viešu kolonista vēstuli, kura sūtīta kādam Kurze-
mes strādniekam, uz Iecavu. Šis kolonists jau 20
gadus dzīvo Padomju savienībā un apstrādā vien-
zirga zemi. Viņš raksta savā vēstulē vārdu pa
vārdam sekojošo: «Pie mums dzīve skrej tik braši' ,
ka pavasara ūdeņi, un skalo' prom visus netīrumus
un meslus. Archangeles sabiedrībā» — tā ir kolo-
nija Uralos «dibinās, kolektīvi un vēl kaut kas tam
līdzīgs. Kasi ļaunprātīgi strādā pret to, tiem māca
pieklājību. Daudzi apgrieza» — t. ii. nokāva; rak-
stītskrievu iespaida — «sugas lopus, un pārdeva spe-
kulantiem, tie tagad nāk zem tiesas.» — Lūk, tā
raksturo viens cits zemnieks Padomju savienības
zemnieku stāvokli.

Jūsu nolūks ir skaidrs: vienmēr ar visiem lī-
dzekļiem kurināt naidu un radīt tādu atmosfairu,
lai varētu starptautisko kapitālistu uzdevumā saga-
tavot ļaužu prātus karam. _ Lūk, šinī ziņā ar valsts
līdzekļiem pinma vieta strādā mācītāji un baznīca.(A. Eglītis no vietas: «Brauc tik prom uz Padomju
Krieviju!»)

Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs talak saskaņa ar kartības mii. — Līdz ar to
šis dienas kartības punkts izsmelts.

Deputāti A. Allberilngs, K. Pauļuks, J. Korņiiļjevs
u. c. iesnieguši priekšlikumu:

«3. dienas kārtības punktu _ finanču ministra atbildi uz
deputāta Lajcena u. c. iesniegto jautājumu _ skatīt cauri kā
2. dienas kartības punktu; 2. dienas kārtības punktu kā 3.,
un 3. dienas kartības punktu kā 5.»

Viens deputāts, var dabūt vārdu par, otrs —
pret šo priekšlikumu. Vardu neviens nevēlas?
Liebu priekšlikumu uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret_ deputāta Alberinga u, c. iesniegto
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekš-
likums vienbalsīgi pieņemts.

Pārejam uz nākošo dienās kārtības punktu —
fiinanču ministra atbildi uz deputāta
L. Laicena u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds finanču ministrim Petrevicam.

Einanču ministris A. Petrevics: Augsti godātie
deputātu kungi,! Bija iesniegts, šāds jautājums.:«Kā
valdība doma _attīstīt labas saimnieciskas attiecības
un uzturēt spēkā un pildīt Saimniecisko līgumu ar
Sociālistisko padomju republiku savienību, kā ari
veicināt strādniekiem darba un algas pavairošanu, ja
1) uz Latvijas dzelzceļiem notiek sistemātiska Sociā-
listisko padomju republiku savienības transita trau-
cēšana, nepadodot laikā vagonus jzkraušanai, lieto-
jot fiktīvu svara aprēķināšanu, sabotējot transita
precu kustības ātrumu u. t. t; ja2) strādniekiem šā-
das rīcības, deļ stumdām un dienām ilgi jāgaidauz
pienākušiem transitpreou vagoniem,- ja 3) dažas
Latvijas firmas Sociālistisko padomju republiku sa-
vienības pasūtījumus izpilda nesolīdi, lietojot krāp-
šanas, paņēmienus? Vai valdībai šādi apstākļi ir
zināmi, un vai tie nevar izsaukt saimnieciskā līguma
uzteikšanu no Sociālistisko padomju republiku sa-
vienībaspuses, caur ko varētupalikt bez darba pāri
par 10.000 Latvijas rūpniecības un transporta strād-
nieku.»

Valdības uzdevumā man gods atbildēt uz šo
jautājumusekojošo. Vispirmis_ , kā jūs, augsti godā-
jamie deputātu kungi, dzirdējāt, jautājumānav mi-
nēts meviens_konkrēits. lakts un nav aizrādīts ne uz
vienu konkrētu gadījumu, kad un kur_uz Latvijas
dzelzceļiem butu bijusi transita [traucēšana. Nav
minēts, ne kāda mēnesī, ne kādā dienā nebūtu laikā
padoti vagoni preču Izkraušanai, tāpat nav arī aiz-
rādīts kaut vai vienis konkrēts gadījums, kad svars
butu fiktīvi aprēķināts. Tālāk teikts, ka strādnie-
kiem šādas rīcības deļ esot stundām ilgi jāstāv un



815 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 22. sēde 1930. gada 1 . aprīlī. 816

jāgaida uz pienākušām transitprecēm. Atkal nav

I

uzrādīts ne laiks, ne cik stundas gaidījuši, ne arī
kādā laikā, ne kādi strādnieki stāvējusi un gaidī-
juši. (Starpsauciens: «Tas jau ir Maskavā rak-
stīts!») Dažas firmas pasūtījumus izpildot nesolīdi.
Arī te nav uzdotsi gadījums, ar kādu firmu Padomju
republiku savienība būtu nonākusi strīdu un nesa-
skaņā. Ar vārdu sakot, šis jautājumsno viena gala
līdz otram ir pilnīgi tukšs. Es varu sacīt, te nav
faktu, uz kuriem varētu noteikti atbildēt. Tās ir —
(starpsauciens: «Baumas!») — nevarētu pat teikt —
domas, bet jautājuma iesniedzēju! iedomas. (Sau-
ciens no vietas,: «Klaeas!») — Tas būtu pirmām
kārtām.

Otrkārt man jāsaka, ka es lielā mērā brīnos par
to, ka šo jautājumuiesniegušas tās personas, tie de-

I

nutātu kungi, kas to parakstījuši. Es neredzu šeit,
ka viņi būtu uzstājušieskādas strādnieku organizā-
cijas uzdevumā,. Es pat neredzu aiz viņiem kādas
strādnieku organizācijas, buru intereses viņi aiz-
stāvētu. Vēl mazāk, es domāju, viņiem būtu tiesība
runāt Padomju republiku savienības vārdā no šīs
vietas. Gan Padomju republiku savienība zinās
vietu um laiku, kad' runāt par slavām, interesēm ar
Latvijas valdību, ja būs vajadzīgs,.

Bez tāmi es uzskatu par nepieciešamu Augsta-
jam namam šeit paziņot, ka Latvijas valdības at-
tiecības Krievijas līguma pildīšamā ar mūsu kaimiņu
ir pilnīgi normālais, un nekādipārpratumi mums mav
'bijuši. Tie atsevišķie gadījumi, kad mums vienā vai
otrā jautājumā ir bijušas, domstarpības., ir likvi-
dēti savstarpēju sarunu un saprašanās kārtībā pil-
nīgi normālā veidā. Pamatojoties) uz visu sacīto,
mangods paziņot Augstajam namam, ka valdība šo
jautājumu uzskata!par vienkāršu pārpratumu un pie
tam tādu, kur paši jautājuma iesniedzēji nedod ie-
spēju dot viņiem! noteiktu atbildi.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejamiuz 3. dienas kārtības punktu — p ā r-
gr o z īj u m u um pu p i 1d ii n ā jiumn (1ikūmā
p a r s e k la Ls f on d u. ReferentiA. Alberings un A.
Dzenis. Ludzu referentus ziņot par šolikumu. Vārds
lauksaimniecībaskoimimisiijas referentam Alberingam.

'Referents A. Alberings: Godātiedeputātu kungi!
1928. gada beigās Augstais nams, pieņēma papildu
budžetu, kurā piešķīra Zemkopības ministrijai 8 mil-
joni latu seklas apgādāšanas vajadzībai. Bez tam

?
piešķīrai vēl 7 miljoni latu aizņēmuma. Kopā tas
bija 15 miljoni latu vajadzīgās sēklas apgādāšanai.
Selklu ari apgādāja, un tagad no lauciniekiem
prasa toatdot. Lai, atvieglotu lauksaimniekiem
seklas, paradu atdošanu, kas kopā ar agrākos gados
izsniegto seklu par 7 miljoniem' latu kopsummā sa-
sniedz jau 22 niiljonilatu, valdībai savā laikā izstrā-
daja papildinājumu likumā par sēklas fondu, kurā
bija_ paredzēts, ka laucinieki var atdot savus sēklas
parādus ne tikai naudā, bet airī graudā. Ja laucinie-
kiem viss_ seklas parāds būtu jāatdod naudā, tad,
lai šo paradu segtu viņiem: būtu jāpārdoddivi līdz
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trīs reizes vairāk labības nekā viņi saņēmuša. Ie-
vērojot tagad pastāvošās cenasi, tais novestu lauk-
saimniekus ļoti grūtā stāvoklī. Tāpēc arī toreiz ie-
sniedza priekšlikumu pieņemt likumu, kas dotu ie-
spēju atdot seklas parādus arī graudā. Lauksaim-
nieki ir jaustājušies pie sēklas atbēršanas, un līdz
šaidienai ir jau atdots atpakaļ mo 1929. gada pava-
sarī izsniegtiem! apmēram 374.000 kvintāliem, sēklas,
ta saucamas, lietojamas, labības 13.090 tonnu. Bez
tam vel tieši augstvērtīgās sēklas labības.ir atdotas
atpakaļ 559 tonnas, kopa — 13.649 tonnas.

Jāsaka, ba likums, kas lauksaimniekiemparedz
Ltiesību izsniegto aizdevumu atdot atpakaļ graudā,

i H^i^i^i^

paredz latpakalsaņemšanu tādā veidā, ka lauksaim-
nieki var atdot atpakaļ vai nu lietojamu labību, ku-
rai netiek prasītas dīgšanas spējas un zināma šķir-
ne, vai noteiktu sēklas labību,, kurai prasa ne tikai
attiecīgu tīrību un sausumu,, bet arī noteiktu šķirni
un labas dīgšanas spējas, lai pavasarī to varētu iz-
sniegt tiem lauksaimniekiem, kam nepieciešams
sēklas materiāls, vai nu kā aizdevumu, vai apmainot
pret mazvērtīgāku sēklu. Ja sēklas atbēršainia grau-
dā turpināsies iesāktā gaitā, tad, pēc Zemkopības
ministrijas domām,, var cerēt, ka līdz termiņam, t. i.
līdz 15. maijam,, līdz kādam, laikam, saskaņā ar Mi-
nistru kabineta lēmumu, sēkla; atberama, var atbērt
ne imiazāk kā 20.000 tonnu, t. ii. apmēram mazliet
mazāk par 2/3 mo 1929. gada pavasarī izsniegtās
sēklas.

Bet te nu ir radušās zināmas grūtības parādu
atdošanā. Lai gan 1929. gada naža bija rekorda
raža, tomēr ne visās vietās tā ir bijusi tik laba, ka
lauksaimnieki bez traucējumiem varētu atdot sēklu
atpakaļ grauidā. _ Tāpēc daudzi lauksaimnleibi grie-
zās pie Zemkopībasministrija/sar lūgumu,atļaut sēk-
las parādu nolīdzināt, atberot ne tikai graudā, bet
tiem lauksiaimnielkieimi, katru sēklas vai graudu labī-
bas nepietiek, atļaut imāksāt naudu, rēķinot pastāvos
šās tirgus cenas. Zemkopības, ministrijai nebija
iebildumu, tapec ka, pieņemot no lauksaimniekiem
labību, Zemkopības ministrijai tā ir jālikvidē. Eks-
portējot šo labību, panākama, zināma cenu stabilizā-
cija, bet tomēr labība iepriekš jāapstrādā.Pirms
labību pārdod, tā jāieved, jānosūta uz noliktavām:,
daudzos gadījumos jākaltē, jo tādā veidā, kādā to
lauksaimniekinodod, ievērojot to, ka daudz vietās uz
laukiem nav baltētavu, to nevar ilgāku laiku pa-
glabāt. Ta tad, lai to varētu paglabāt, tā jāpārkaitē.
Musu pieņēmēji cenšas pieņemt tīru labību, bet, lai
labību padarītu kaut cik vienādu, tā tomēr vēl jā-
partīra jum jāšķiro. Kaltēšana, tīrīšana, šķirošana un
pārvadāšana ir saistīta ar izdevumiem. Jai mēs ta-
gad labību pārdodam par tirguscenām, vaimu iekšze-
me vai ārzemes, tad no tirgus, cemām vēl atkrīt noist
ar seklas, pieņemšanu saistītie izdevumi. Tāpēc
Zemkopības ministrijaidomāja, ka tad, ja lauksaim-
nieki 'Seklas aizdevumus samaksātu naudā par tir-
gus cenām, nemaz tonenoberot, valdība pat vēl kaut
ko iegūtu,' bet ne zaudētu, jo tad atkristu liekie iz-
devumi.

Zināmu pretimnākšana lauksaimniekiem ir ne-
pieciešama, jo ir nenormāli, ka lauksaimnieki, lai
atdotu seklas parādus, spiesti savu sēklas labību
pārdot, bet tanī pašā laikā arī griezties pie tirgotā-
jiemun pirkt 'importēto spēka barību, vai nu eļļas
raušus, vai ko citu, vaiarī grižtiesiRīgā pie attiecī-
gam firmām un pirkt atpakaļ kādreiz valdībai nodo-
tos 'graudus,_ko pēdējāpaspējusi pārdot, un tad vest
tos atkal mājā oa dzelzceļu, vai arī citādi. Viss
tas_ rada tr'kai liekus izdevumus. Tāpēc valdība iz-
strādāja likumprojektu, kas tagad ir jūsu priekšā un
kas dod iespēju lauksaimniekiem!, kam mav iespē-
jams nodot labību, graudā, kam nav vajadzīgo krā-
jumu, atmaksāt aizņēmumu naudā. MlumS jārūpē-
jas, lai lauksaimniekānebūtu spiesti pirkt labību par
dārgu naudu, lai viņi nebūtu spiesti pirkt importēto
speķa barību. Aiz šī iemesla valdība ir atzinusi par
iespējamu izstrādāt šo likumprojektu un iesniegt to
Saeimai.

Lauksaimniecībaskoromisiija apsprieda valdības
iesniegto likumprojektu un to drusku grozījiai. Lauk-
saimniecības kommisijā atzina, ka grūti būs konsta-
tēt gadījumus, kad_ lauksaimnieka stāvoklis ir tāds,
ka. viņš nevar atbērt aizdevumu graudā, lai netrau-
cētu saivas saimniecības normālogaitu. Tāpēc lauk-
saimniecības kommisijā atteicās no prasības, ka
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butu jākonstatē,ba viņš tiešām nav spējīgs bez trau-
cējumiem, saimniecība atbērt savu parādu, bet visiemtiem, bas atzīst par iespējamu atmaksāt savu pa-
radu nauda par tirgus cenām, nolēma dot šo ie-spēju.

Sakarā ar to šim likumam ir 2 panti. Pirmais
ir 10 . pants: «Varbūtējas starpības segšanai starp
izsniegtās, atbērtās un atmaksātās labības, cenām
ka arī izdevumiem noliktavu un kaltētavu ierīko-
šanai, nepieciešamo labības! tīrāmo mašīnu iegādā-
šanai un ar atberšanu saistīto izdevumu segšanai
līdzekļi ņemami no 1928./29. gada papildu budžetā
seklias_ iegādāšanai asignētas summas». Pastāvošā
likuma arī bija šis pats pants, tikai, bija paredzēti
4.000.000 latu, balsjzrādījās nepietiekoši!, joar tiem
lauksaimnieki varēs likvidēt tikai daļu izsniegto
aizdevumiu. Pec ievāktām ziņām, jau rudenī pa-
gastu valdes ir aizrādījušas,, ka lauksaimnieki, pie-
teikuši atdošanai auzu ap 13.000 tonnu un miežu —
ap 7300 tonnu, kopa ap 20.300 tonnu. Ja viņi atdotu
tikai šo daudzumu, un ja mēs uzņemtos segt star-
pību, kāda ir starp tam cenām, par kurām lauksaim-
niekiem labība izsniegta un par kurām tā jāpārdod,
tad jaujiznaktu apaļos skaitļos 4.000.000 latu. Te
nav ievēroti visiar šo labības atberšanusaistītie iz-
devumi: labības uzglabāšana, pārsūtīšana, atkri-
tumi u. t. it., iu. t. t. Izrādās, ka labības atbēnšana
notiek straujāk un plašākos apmēros nekā bija pa-
redzēts. Ja_ lauksaimnieki atdotu tikai to labību,
ko viņi saņēmusi 1928. gada pavasarī, ja viņi at-
dotu tikai auzas un miežus, jo pārējās labības nav
daudizj — ja viņi atdotu 17.600 tonnu auzu, tad va-
jadzētu zaudēt, ņemat par pamatu tagadējās cenas,
3.784.000 latu;, par miežiem, kuru izsniegti 11.600
tonnu, butu jāzaudē 2.204.000 latu, kopā — 5.988.000
latu jeb, apaļos skaitļos, 6.000.000 latu. Bet tas
butu tad, ja valdībai izdotos, likvidēt labību par tām
cenām, badās pieņēmis Ministru kabinets,, lai pār-
dotu laubslaimniebu sēklu par it kā pastāvošām ce-
nām.Sis cenas, kā mēs zinām, ir augstākas nekā pa-
rastas tirgus: cenas. Ja labība būs jālaiž tirgū, tad

. mes šādas cenas nedabūsim, un starpībai tad būs
vel lielāka, Sniegsies pat pāri par 6 miljoniem latu
un bus varfbut 7 un vairāk miljonu llatu. Bez tam, kā
es jausacīju, ir vajadzīgsparedzēt summāsarī pārē-
jiemizdevumiem. _r nenormāli, ja nav, kur labību
uzglabāt, tapec arī likumā ir paredzēti izdevumi no-
liktavu _un kaltētavu ierīkošanai. Noliktavām' un
kalletavam musu lauksaimniecībā ir ārkārtīgi liela
nozīme, tapec arī šinī likumā šai vajadzībai ir at-
vēlēti zināmi līdzekļi, lai tādā veidā šis jautājums
virzītos uz priekšu un uz laukiem, rastos attiecīgās
labības noliktavas ta fcaltētavas ne tik vien taga-
dējam, bet arī nākamām vajadzībām'; tas nāks par
labu visai mūsu graudkopības, attīstībai. Tāpēc arī
šinīpantā ir paredzēti nevis vairs 4 miljonu latu, bet
Zemkopības .ministrijas rīcībā šim nolūkam atvē-
lēta visa papildu budžetā asignētā summa, proti -—
8 miljoni_ latu. Ar to būs) dota iespēja lauksaimnie-
kiem ērtāki nokārtot savus labības, parādus, un arī
nākotnes vajadzībām ierīkotām plašākām labības
noliktavām,, lauku elevatoriem, būsi liela nozīme la-
bības cenu_ regulēšanā. Bez tam 7 miljoni latu, kas
izsniegti kā aizdevums, būs jāatdod Einancu mini-
strijaL Es gribu _ticēt, ka Zemkopības ministrija,
likvidējot iegūto sēklu un iegūstot atpakaļ atmaksu,
varēs attiecīgos termiņos nokārtot Finanču mini-
strijai šo islēfclas parādu.

Bez tam, šī likuma 9. pants ir papildināts ar
piezīmi: ja lauksaimnieks vēlas sēklas parādu vai
tā dalu nomaksāt naudā pair pastāvošo tirgus cenu,
tad viņš to var nomaksāt par Ministru kabineta no-
teiktām cenām.

Tiedr divi galvenie pārgrozījumi likumāparsēk-
las fondu. Lauksaimniecības kommiisiijas vārdā es
lūdzu šo likumu, pieņemt steidzamības kārtībā,- jo
laiks vairs negaida un arī lauksaimniekiem jāzina,
kā viņi varēs savus sēklas parādus likvidēt.

Beidzot man jāaizrāda— arī budžetakommisijā
es, dzirdēju par to izsakāmies!, — ka šislikumsit_vairāk nākot pretim tikai lielākām saimniecībām'.
Es to tā nesaprotu, arī lauksaimniecības kommisijā
to neviens neaizrādīja. Likums nepavēl nevienam
Sēklas piairādu atdot tikai naudā par tirgus cenām,
bet) dod tiesības tiem; kam nebūtu iespējauns to at-
bērt grauda, nolīdzināt savu parādu arī naudā. Tā-
pat, kas jnevar samaksāt parādu naudā, var atbērt
to grauda. Šis likums dod tiesības nokārtot sēklas
piaradus_ trijos veidos:_ vai atmaksāt izsniegto pa-
radu, kāds jtas bija sākumā, vai atbērt pudu pret
pudu grauda, vai samaksāt par katru aizņemto labī-
bas pudu pastāvošo tirgus cenu. Šie ir 3 galvenie
pārgrozījumi likumā par sēklas fondu. Tie vaja-
dzīgi, lai lauksaimniekiem būtu vieglāk (likvidēt savu
paradu, lai lauksaimniekiem tagadējā ārkārtīgi grūtā
stāvokli dotu iespēju kaut cik vieglāk uzelpot.

Lauksaimniecības kommisijas vārdā lūdzu pie-
ņemt šo likumu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijas referentam Dzenim.
._ Referents A. Dzenis: Augstais, nams! Pēc visa
ta, ko šeit teica lauksaiiriniiečības kommisijas refe-
rents, imian maz kas atliek, ko teikt par lietas bū-
tību. Gribu teikt tikai pāris vārdu par šī jautājuma
debatēm budžeta kommīisijā.

Budžeta koimimisijā daži izteicās pret tā stāvok-
ļa grozīšanu, ko esam radījuši 1929. gadā ar sēklas
fonda likuma grozījumu. Līdz 1929. gadam bija tā-
da kārtība, ka sēklas/parādibija jāsamaksā tikai nau-
dā. 1929. gadā bija paredzēts, sēklas parādu ie-
kasēšanu paātrināt un izdarīt to plašākos apmēros.
Lai lauksaimniekiem nerastos lielas grūtības, mēs
grozījām pastāvošo sēklas fonda likumu, nosakot,
ka sēklu_var atbēirt arī_ graudā. Tur bija paredzē-
ta arī kārtība, kādā sēklas parādus vajadzētu at-
bērt graudā. Bet tad izrādījās, ka ir arī gaidījumi,
un diezgan daudz, kad lauksaimniekiem atberšanu
graudā diezgan grūti izdarīt, ieizputinot saivu lauk-
saimniecību. Kaut gan pagājušā gadā raža, bija
ārkārtīgi laba un izdevīga, tomēr izrādās, ka viena
daļa lauksaimnieku ir atdūrusies. uz diezgan lielām
grūtībām, aitberot viisusi agrāko gadu sēklas, parā-
dus graudā. Tad' viņiem savas saimniecības vai
nu zināmā mērā jāsašaurina, vai arī jāatber tikai
maza daļa parāda,.

Es domāju, ka _radot šos noteikumus, izdodot
šo likumprojektu, mēs negribējām' panākt tādu stā-
vokli, lai, atberot sēklas parādus graudā, lauksaim-
niekiem sagādātu grūtības. Nolūks, bija atvieglot
lauksaimniekiem, sēklas parādu atdošanu, teļnī pa-
šā laikā nesatricinot viņu saimniecības. Bet cik-
tāl šie pārgrozījumi pastāvošā likumā bijai izrādīju-
šies par neērtiem, "tiktāl valdībai bija radusies do-
ma, ka tā kārtība, kas paredzēta 1929. gadā, jā-
groza, ka. jāradakompromisa kārtība, kas, ļautu no-
kārtot sēklas, parādus naudā un tiem, kam ērtāk
atbērt tos/ graudā, ļaut atbērt arī graudā. Tikai
tādu ceļu ejot, mēs pasargāsim lauksaimniekus no
grūtībām un tanī pašā laikā sekmēsim ar visiem lī-
dzekļiem šī jautājuma nokārtošanu, proti — sēklas
parādu iekasēšanu atpakaļ, Aiz šiem motīviem
mēs atbalstām šo priekšlikumu, ka sēklas parādu
iekasēšanas kārtība būtu grozāma tādā kārtā, ka
būtu atļauts atdot šos parādus, ne tikai atberot sēk-
lu graudā, bet atmaksāt ari naudā, vai nu
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visu, vai pa daļai par Ministru kabineta noteiktām
cietām tirgus cenām., Nevienam nav noslē-
pums, ka cenas Ministru kabinets noteiks, rēķino-
ties, ar tagad pastāvošām tirgus cenām.

Apspriežot šo jautājumu kommisijā, kreisā
spārna pārstāvji izteica domu,; ka iznākšot tāda
kombinācija: valdība piespiedīšot intendanturu
pirkt zemnieku labību par dārgam cenām un īeize
ar to ļaušot vienu daļu atmaksāt nauda. Ta zem-
nieki ar sēklas atberšanu gūšot tikai skaidru peļ-
ņu. Man liekas, ka daudz atbalstītāju šim valdības
darbam nebūs, ja šādā kombinācija patiešam tiktu
realizēta, bet to tik vieglinav iespējams izdarīt.
Bez tam intendantūrai lielāki iepirkumi pašreiz
nav vajadzīgi, un ja arī varētu rasties kādi pār-
pratumi cenu ziņā, tad valdības koalicijas dažas
grupas vienmēr atradīs līdzekļus, ka tos novērst.
Tā tad visi šie aizrādījumi ir nepamatoti un stipri
pārspīlēti.

Te vēl aizrādīja, ka, radot šādu seklas atdoša-
nas kārtību, labums būšot tikai lielsaimniekiem, lie-

I

gruntniekiem, kuriem esot zināms labības pārpali-
kums. ' Tie varēšot izsist zināmu peļņu. Ievācot
tuvākas ziņas pie sīksaimniekiem, pie mazākiem
zemniekiem, noskaidrojās, ka arī viņiem dažreiz
ir izdevīgāki atmaksāt parādu naudā, jo izrādās, ka
viņi ar savu darbu var nopelnīt dažus desmit latus,
ko samaksāt par vienu sēklas parādadaļu nauda, bet
ja viņiem tagad būs jāatber viss parāds grauda, tad
dažam labam viņa klēts paliks tukša un viņam
nebūs vairs neviena grauda ne sejai, ne cilvēku
ne arī dzīvā inventāra uzturam.

Kā jau teicu, lai nerastos traucējumi, atberot
sēklas parādus, man liekas, pretimnākšana, ko val-
dība grib parādīt lauksaimniekiem, ir lietderīga
un tanī pašā laikā izdevīga valstij. Sēklas labības
atbēršana graudā ir saistīta ar dažādiem zaudēju-
miem. Ja, piemēram, šodien labībai ir viena tir-
gus cena, kas, varbūt, valdībai dod iespēju pare-
dzēt, kādā veidā viņa iekasētoi labību pārdos, tad,
rīt, varbūt, cena grozās, noslīd, un tad valstij var
rasties lieli zaudējumi. Tāpat labības pārvadāšana
un glabāšana prasa lielus izdevumus. Bez tam var
notikt arī tā, ka iekasēto labību pavisam nevar
likvidēt. Pati labības glabāšana arī ir riskanta
operācija. Šis moments ir ļoti svarīgsun jāievēro,
apsverot to propozīciju, ko liek priekšā valdība.

Aiz visiem šiem iemesliem, man budžeta kom-
misijas vārdā jāizsakās par šo likumprojektu un jā-
lūdz to pieņemt steidzamības kārtībā. Kā teicu,
tas ir izdevīgs valstij un pieņemams arī lauksaim-
niekiem, jo nerada sarežģījumus un satricinājumus
saimnieciskā dzīvē. Trešais un svarīgākais ap-
stāklis ir tas, ka mēs ar šo mazo pārgrozījumu vei-
cināsim ātrāku sēklas parādu nokārtošanu, kas ga-
lu galā visiem ir apnicis, jo par to nokārtošanas
variantiem ir tik daudz runāts, ka vienreiz tie jā-
sāk praktiski kārtot. Tā tad šis likumprojekts ir
jāpieņem, lai nepārtraukti varētu turpināt sēklas
parādu iekasēšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priek-
šā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbal-
sīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgās debates. Vārds
deputātam Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
stais nams! Pagājušā rudenī, kad pieņēmām liku-
mu par sēklas fondu, man bija gods aizrādīt, ka
pieņemtie likuma grozījumi nesaskan ar dzīves pa-
tiesām vajadzībām, ka lauksaimniekiem, zemtu-

riem tie nedos nekā vairāk, ka sarūgtinājumu un
sašutumu. Tagad pēc pagājušas ziemas izradās,
ka tas burtiski ir piepildījies. Man liekas, ka ta-
gad arī bijušais zemkopības ministris Alberings at-
zīst savu kļūdu, ko viņš sava laika tik sirsnīgi aiz-
stāvēja. Jau toreiz es aizrādīju, ka nav nekāda
aprēķina savākt labību vienkopus, maksāt labības
pieņēmējiem, sūtīt labību pa dzelzceļiem, to žāvēt
un tīrīt. Bez tam daudz lauksaimniekiem, kas aiz-
vedīs labību uz pieņemšanaspunktu, ta varbūt, ne-
atbildīs pieņemšanas noteikumiem, un tad viņiem
būs jāmēro desmitīm verstu garš ceļš atpakaļ. "Viss
tas ir noticis.

Ko tagad koalicijair izdomājusi? Viņa liek
priekšā pieņemt, ka sēklas parādus var ne tikai
atbērt graudā, bet var atmaksāt arī nauda. Ja
šāds priekšlikums būtu bijis pagājuša rudenī, tad
tas, bez šaubām, būtu bijis daudz labāks par pie-
ņemto. Tad būtu atkritusi labības vadāšana, sa-
vākšana noliktavās, tīrīšana u. t. t.

Jāsaka, ka toreiz pieņemtie 4.000.000 latu ir
zemē nosviesti. Tagad aizrāda, ka vel vajadzīgi
4.000.000 latu. Kopā tas būtu 8.000.000 latu. Man
liekas, ka ar to vēl nepietiks, ka pec paris mēne-
šiem nāks un pateiks, ka arī ar šiemlīdzekļiem nav
iespējams iztikt, un prasīs vel klāt kādus paris mil-
jonu latu. Tas būtu tad jau 10.000.000 latu, kas ir
gandrīz 50% no sēklas fonda aizdevumu summas.

Gribētos aizrādīt, ka musu zemturi no ta ļoti
maz manto. Līdz šim nauda izsviesta aiz nepārdo-
mātās rīcības. Mēs nedrīkstam turpināt šo poli-
tiku. Tagad, kad zemturiem jāiet ar seklu tīruma,
jūs vēl gribat iekasēt seklas parādus. Tagad val-
dība ir tik gudra, ka pasaka, ka līdz 15. maijam
viņa sēklas parādus iekasēs: Ko jus, kungi, do-
mājat? Vai jūs domājat, ka mūsu zemturi ir tik
bagāti, ka viņiem stāv krājuma sekla ilgam laikam
uz priekšu? Tas taču ir galīgs absurds. Ja jus
to gribat realizēt, jūs sagatavojat ceļu zemnieku
izūtrupēšanai un padodat viņu mantu ūtrupes āmu-
ram. Es negribu tāpēc par to runāt, jo šis jautā-
jums ir ārkārtīgi sāpīgs.

Es lieku priekšā noraidīt priekša esošo likum-
projektu un uzdot izstrādāt jaunu likumprojektu. Tā-
pat pamatīgi jāgroza tagadējais seklas fonda likums,
jo dzīve ir pierādījusi, ka šis likums par seklas fon-
du, kāds tas ir tagad, ir dzīvei nederīgs. Ja Aug-
stais nams grib nākt pretim musu lauksaimniekiem,
tad mans priekšlikums jāpieņem.

Agrāk izteica aizdomas, vai lauksaimnieki sa-
ņemtos sēklas fonda līdzekļus izlietos sēklas iegā-
dāšanai, vai tie nebūs tik neprātīgi un šo naudu
neiztērēs citām vajadzībām. Izradās, ka ari tas ir
piepildījies. Teica, ka apriņķu pašvaldības pratīs
sēklu iegādāt, bet izrādās, ka pašvaldības_ seklas
apgādāšanu nodevušas privātām organizācijām, kas
lielā mērā iedzīvojušās uz Iauksaimnieku-zemturu
rēķina. Ja tas tā turpināsies, tad no 12.000.000 latu
nekas nepaliks pāri. Man ir vislielākā uzticība
mūsu pašu zemturiem, un tāpēc es lieku priekša iz-
strādāt likumu, kas sēklas fondu nodotu tieši lau-
ku pašvaldībām; lauku pašvaldības butu seklas fonda
naudas saņēmējas un arī atbildīgas par šo fondu.
Es esmu pārliecināts, ka tad sēklas iegādei atvēlē-
tās summas nesīs lielāku svētību nekā līdz šim, kad
sēklu piegādāja privātas organizācijas.

Varbūt sacīs, kur katrs zemnieks ņems sēklu,
ja pabalstu izsniegs naudā. Es gribētu sacīt, ka
tādi gadi ir reti, kad tirgū sēklu nevar dabūt; zem-
turis katrā laikā un katrā vietā, ja vien viņam būs
nauda, varēs sēklu apgādāt. Bet tagad bija tā: ja
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zemturis pieprasa seklu, un sēklas attiecīgā novadā
nav, viņš spiests ņemt citu sēklu, jo naudas viņam
nav, un ta viņam ceļas lieki zaudējumi. Tāpēc es
atkārtoju: man ir daudz lielāka uzticība mūsu lau-
ku pašvaldībām neka Zemkopības ministrijai, caur
kuras rokām visu laiku šis sēklas fonds ir gājis.
Tapec es lūdzu Augsto namu padomāt par šo lietu
nopietni, jo tiešam mūsu valsts nav tik bagāta, ka
varētu svaidīties ar miljoniem. Es lieku priekšā se-
kojošo: «Saeima nolemj likumprojektu — pārgro-
zījumus likumā par sēklas fondu noraidīt un
uzdot lauksaimniecības kommisijai izstrādāt likum-
proļektu par sēklas fonda nodošanu lauku pašval-
dībām.» — Es redzu, tas ir vienīgais veids, kā
lauksaimniekiem tiešām kaut ķo dot,, lai sēklas
fonds neizkupetu un viss nebūtu jāsākatkal no gala.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

_K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de-
putātu kungi! Jautājumu par sēklas parādu no-
kārtošanu Saeima jau pagājušā gada rudenī pār-
runāja ļoti plaši. Toreiz dažādas frakcijas iesnie-
dza vairāk priekšlikumu, kā šos sēklas parādus
valstiskak nokārtot. Pārrunājot tagad šo svarīgo
jautajumu_ otrreiz, mums tomēr jāpakavējas pla-
šāki pie ta apgaismošanas un jāsaka, ka mēs neva-
ram izšķirtšo svarīgo jautājumu ar tik vieglu roku,
kā to varbūt viens otrs domā un liek priekšā.

Lieta, deputātu kungi, tomēr ir šāda. Mums
nevajaga aizmirst, ka sēklas fonds jeb sēklas parādi
tagad ir pieauguši uz gandrīz 20 miljoniem latu un
ka šim seklasJonda ir ieguldīti tautas graši, no no-
dokļu maksātājiem savāktie graši, no tiešo un ne-
tiešo nodokļu maksātājiem savāktie graši. Sakait,
vaimes tagad varam ar tik vieglu roku pārvilkt
strīpu visam šim fondam, jo, kā te jau aizrādīja,
vismaz 50% no visa seklas fonda nav cerības saņemt
atpakaļ. Ar pilnu tiesību jājautā, vai mēs varam ar
tik vieglu roku pieiet pie sēklas fonda likvidē-
šanas, seklas parādu nesaņemšanas atpakaļ, kā to
viens otrs iedomājas.

Jāaizrāda, ka pagājušā gadā valsts ļoti plašos
apmēros nāca pretim cietušiem lauksaimniekiem.
To darīja arī iepriekšējos gados. Pāris gados sēk-
las fondam ir izdots ļoti daudz līdzekļu.

Jājautā, vai citās nozarēs mums līdzekļi nav va-
jadzīgi. Ir taču vajadzīgi! Ja arī citā nozarē līdzekļi ir
vajadzīgi, kur tad mēs tik daudz tos ņemsim, ja
ar tik devīgu roku tos sēsim un nedomāsim par at-
pakaļsaņemšanu. Pie mums sevišķi pilsonības aprin-
das runa par to, ka jāstabilizējot lopkopība, jāpace-
ļot lauksaimniecības ienākumi. Es gribētu jautāt,
kā mēs sasniegsim šomērķi, ja neparedzēsim līdzek-
ļus zemes kultivēšanai, zemes iepirkšanai, laiapgādā-
tu bezzemniekus ar zemi un paplašinātu sīksaimņie-
cības, lai apgādātu labus sugas lopus. Redziet, visam
tam vajadzīgi līdzekļi. Kur mēs tos līdzekļus ņem-
sim, ja ar vieglu roku sēsim un nedomāsim par at-
pakaļsaņemšanu tur,kur iespējams tos dabūt atpakaļ.
(Starpsaucieni pa labi.) Pagaidait, es vēl neesmu
teicis savu gala vārdu!

Runājot par citām nozarēm — par sociālās ap-
gādības jautājumu, par mūsu kultūras jautājumiem,
jāsaka tas pats. Vai šīm nozarēm līdzekļi nav va-
jadzīgi? Nerunāsim nemaz par pilsētu iedzīvotā-
jiem, bet runāsim par lauciniekiem. Kā, piemēram,
ir nostādīts ārstniecības jautājums uz laukiem? Vai
uz laukiem ārstniecība ir pienācīgos augstumos?
Lai gan Augstais nams ir pieņēmis ārstniecības jau-
tājumā likumu, tas tomēr neko nelīdz. Ja bezzem-
niekam vai sīkzemniekam nav,ko samaksāt trešo

daļu par zālēm, tad viņam nav nekādas iespējas
izlietot šo labo likumu. Tāpat ir ar sociālo apgā-
dību. Lai gan Augstais nams ir pieņēmis labu liku-
mu par sociālo apgādību, ja pašvaldībām nav lī-
dzekļu, ar ko nākt pretim nespējniekiem, bēr-
niem un zīdaiņiem, tad likums paliek gaisā karā-
joties, un no tā nav nekāda labuma. Nerunājot ne-
maz par tādām lietām, kā par mūsu ceļu un dzelz-
ceļu nokārtošanu, valstij, zemniekiem, strādnie-
kiem,

^
visai tautai ir ļoti lielas prasības. Ja tas tā,

tad jājautā, vai mēs drīkstam ar tik vieglu roku
rīkoties, vai drīkstam pielaist, ka 25 miljonus latu,
vai arī pusi no šīs summas, vai arī, kā tagad liek
priekšā, 8 miljonus latu, neiekasētu atpakaļ valsts
kasē.

Runājot par šo jautājumu, jāaizrāda vēl, ka sēk-
las izsniegšanā nav ievēroti minimālākie taisnības
principi, jo tie, kas nebija pie pašvaldības stūres,
vai arī, kas nebija pazīstami ar amatu vīriem, sēk-
las dabūja maz; it sevišķi tas jāsaka par Latgali. Lat-
gales sīkzemnieki nedabūja sēklu pilnos apmēros;
bez tam. sēkla bija maisīta. Jāprasa, vai viņiem
bija iespējams apstrādāt savus tīrumus un apsēt
ar vienu sēklu, kā to darīja turīgākie lauksaimnieki.
Sekas, godājamie latgaliešu kungi, ir tādas, ka ta-
gad, kad sīkzemniekiem sēkla jāatdod, tā ir mai-
sīta. Kad nu jūs piedalījāties kommisijas, kur šo
sēklu atber, tad ļoti plašos apmēros Latgalē sēklu
neņēma pretim, jo tā nebija tīrīta un kaltēta; tādā
kārtā sīkzemniekam par velti bija jābrauc uz kom-
misiju, viņš tikai izbraukājās, un ar visu sēklu vi-
ņam bija jābrauc mājā. Visi šie apstākļi spiež pie-
iet pie šī jautājuma apspriešanas no pavisam citāda
viedokļa.

Jāsaka, ka šo jautājumu izšķirot, saimniecības
nav nostādītas vienādos apstākļos, uz vienāda lī-
meņa. Ja ņemam 1928. gadu, neražas gadu, tad,
sēklu izsniedzot, tika ievērots arī ciešanas pro-
cents no plūdiem, krusas, neražas u. t. t. Nākošais
ražas gads nevarēja uzlabot zemnieku stāvokli vie-
nādā mērā kā sīkzemnieka, tā lielgruntnieka sētā.
Ja sīkzemnieks, kura zemes platība ir 10—15 ha,
arī bija cietis vairāk par 50%, un ja lielsaimnieks
procentu ziņā bija cietis tikpat, tad 1929. gadā šis
lielsaimnieks, kad viņam bija lielāka pretimnākšana
sēklas un dažādu pabalstu saņemšanā, uzlaboja sa-
vu stāvokli daudz vairāk nekā tas sīkzemnieks.
Tāpēc, šo jautājumu izlemjot, mums nopietni jāie-
vēro, ka zemniecība 1928. gadā neatradās uz vie-
nāda līmeņa, ka sīkzemnieki cieta daudz vairāk
nekā lielgruntnieki, lielsaimnieki, un ka 1929. ražas
gadā sīkzemnieki savu stāvokli nevarēja nostipri-
nāt tā kā lielgruntnieki. Mums jāievēro šie galve-
nie pamatprincipi, ja,runājam par kādu pretimnāk-
šanu zemniekiem sēklas parādu nokārtošanā.

Pagājušā gada rudenī, kad jautājumu sākām
apspriest, bija Iesniegts priekšlikums .sīkzemnie-
kiem sēklas parādus pavisam dzēst, Tas neatrada
Augstā namā vairākuma piekrišanu, jo par to bal-
soja tikai kreisais spārns, un arī šodien tam nav
izredzēs dabūt vairākumu šinī Augstajā namā. Tā-
pēc šodien mēs šādu priekšlikumu neiesniegsim, bet
gan kādu citu, lai varbūt atrastu latgaliešu, sīk-
gruntnieku un jaunsaimnieku partijas atbalstu jau-
tājuma taisnīgākai izlemšanai, un lai valsts kase ne-
ciestu tik daudz, kā to pašlaik liek priekšā divas
kommisijas.

Lieta ir šāda. Pēc tā projekta, kas, tika pie-
ņemts pagājušā gada novembra mēnesī, peļņu gūst
tikai turīgākie zemkopji. Ja tagad pieņems šo li-
kumprojektu, ka sēklas parādus var atmaksāt nau-
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dā, tad sīksaimnieki, kam nav ne graudu, ne ari
naudas, tos nevarēs atmaksāt. Jukšinska kungs,
man nāk prātā stāvoklis lauksaimniecības kommi-
sijā, kad Jūs pirmais ņemat vardu un runājat par
pagarināšanas vajadzību. Bet kad_ sociāldemokrāti
iesniedza priekšlikumu pagarināt seklasparadu at-
došanu uz 2 gadiem, tad jūs neturējāt vardu un ne-
atbalstījāt mūsu priekšlikumu. Tagad lauksaimnie-
cības kommisijas iesniegtais projekts neruna nevienu
vārdu par sēklas parādu atdošanas termiņa pagari-
nāšanu. Alberings teica, ka zemkopības ministrim
esot iespējams to pagarināt. Zemkopības ministris
var tos pagarināt tikai atsevišķos gadījumos, bet ve-
selai iedzīvotāju grupai viņš nevar nākt pretim.
Mēs prasām, ka likumā jānosaka, kādam grupām
valsts grib nākt pretim.

Alberinga kungs šodien ka lauksaimniecības
kommisijas referents teica,_ ka paradu iekasēšana
graudā valstij izmaksāšot dārgi, jo neesot attiecīgo
uzglabāšanas telpu, kaltētavu, u.t. t. Godājamais
Alberinga kungs! Ko Jūs sacījāt pagājuša gada
novembrī, kad mēs aizrādījām uz seklas paradu
iekasēšanas grūtībām? Tad Jūs ar plašu žestu tei-
cāt: būs kaltes, būs noliktavas' — par to nav ko
bīties! Tagad, kad mūsu vārdi ir piepildījušies, jus
gribat, lai parādus nokārto, atmaksājot nauda. Mes
jau lauksaimniecības kommisijā aizrādījām, ka šis
noteikums ir pretimnākšana turīgākiem zemkop-
jiem, jo iesniegtā likumprojekta 10. pants paredz,
ka parāds atberams ar virsuzbērumu, bet, runājot
par naudu, tas nav teikts, un naudu varēs samak-
sāt tikai turīgākie saimnieki. Tā tad valdība grib
nākt pretim taisni turīgākiem. Mums šķiet, kāta
šo jautājumu nevar izšķirt, ka taisnīgākais butu
nākt pretim sīksaimniekiem, lai viņi varētu nostā-
ties uz drošām!kājām. Ko tas palīdz, ja no sīk-
saimniekiem jūs parādus saņemsit atpakaļ grauda,
bet pavasarī, t. i. pēc viena mēneša, viņiem nebūs
ko sēt, un valstij atkal būs jāgādā viņiem sējamais
materiāls. Tāpēc es saku, ka pareizāk butu nākt
lielākā mērā pretim sīkiem sēklas fonda parādnie-
kiem. To mēs esam jau likuši priekša, bet musu
priekšlikums nav atradis atbalsi šeitAugstajā nama.
Šodien mēs vēlreiz gribam likt to priekša un ceram,
ka, varbūt, tagad tas atradīs piekrišanu Augstajā
namā.

Mūsu priekšlikums ir šāds: iespēju atmaksāt
sēklas parādus naudā dot tikai sīksaimniecibam un
dot pagarinājumu kā atbēršanai grauda, tā ari at-
maksāšanai naudā. Mūsu priekšlikums grib dot
atvieglojumus saimniecībām līdz 22 ha, bet uz ne-
kultivētas zemes — līdz 27 ha. Tam atberšana
graudā jāpagarina līdz 2 gadiem, tāpat ari atmaksā-
šana naudā. Es domāju, ja tagad latgaliešu frakci-
jas turēs vārdu, tad kopā ar jums mes dabūsim
vairākumu mūsu priekšlikumam.

Man jāaizrāda, ka zemkopji uz vietām taisni to
prasa. Parunājieties tikai ar sīksaimniekiem! Viņi
saka: labi jau būtu, ja sēklas parādus dzēstu, bet
mēs to neprasām — lai tik pagarina paradu atmak-
su. Viņi saka: 1929. gads bija labs, bet 1928. gadā
mēs smagi cietām; 1929. gadā mes nevarējām dzēst
visus agrākos gados iekrājušos parādus. Paradu
kārtošanai bija jāpārdod ne tikai labība, bet dažos
gadījumos arī inventārs. Tāpēc sēklas paradu at-
došanā valstij būtul jānāk pretim un jāļauj parādus
kārtot vairāk gados.

Es domāju, ka Jukšinska kungs, tāpat arī Dze-
ņa kungs, latgaliešu demokrātiska zemnieku parti-
ja, atbalstīs mūsu priekšlikumu. Nupat dažas die-
nas atpakaļ notikušajā kongresa atskanēja asas bal-

sis par to, ka jūs neesat pareizi rīkojušies, ka jums
turpmāk jāaizstāvot sēklas parādu atmaksāšanas
pagarināšana. Starp citām rezolūcijām mes lasām
vienu tādu, ka Latgales sīkzemnieki un arī turīgā-
kie saimnieki, kuri ir jūsu partija, noteikti prasa
sēklas parādu atmaksas termiņu pagarināt. Es do-
māju, ka arī progresisti nevarēs uzstāties pret šo
priekšlikumu, un ja Jukšinska kungs un kristīgo
partija šoreiz neliekuļos, tad es domāju,ka arī jusno-
balsosit par šo priekšlikumu. Tad jūsu darbi saska-
nēs ar vārdiem, tad šis priekšlikums atradīs vairā-
kumu.

Sociāldemokrātu frakcija doma, ka no šī priekš-
likuma pieņemšanas atkarājas visa šī jautājuma no-
kārtošana. Ja pieņems šo priekšlikumu,_ kas grib
nākt palīgā sīksaimniekiem, dodot iespēju nokār-
tot sēklas parādus uz atvieglotiem noteikumiem,
tad mēs balsosim arī par visu šo likuma papildinā-
jumu. Ja šo priekšlikumu noraidīs, tad skaidrs,
Jukšinska kungs, ka sīkām saimniecībām no šī
likuma nekas netiks. No ta, ko Jus likāt priekša,
par ko jūs uzstājāties lauksaimniecības kommisijā,
viņiem nebūs ne silti, ne auksti. Naudu tie nevarēs
atmaksāt, arī graudā nevarēs atbērt—tie bus jāizpu-
tina tā kā tā. Tāpēc man liekas, ka jus, kas uzme-
taties par zemniecības aizstāvjiem, nevarēsit no-
kārtot šo jautājumu ar tik vieglu roku. Tagad mes
pēdējo reizi stāvam pie šī jautājumanokartošanas;
pie tā mēs vairs neatgriezīsimies. Tapec tiem, kuri
dēvējas par zemniecības aizstāvjiem, _ sevišķi Lat-
gales zemniecības pārstāvjiem, būtu jābalso par šo
mūsu priekšlikumu. Šis priekšlikums ir tāds: «II
nodalījuma 9. panta piezīmi izteikt sekojoši: «Saim-
niecībām ar zemes platību līdz 22

^
resp. 27 ha seklas

atberšana graudā, vai, uz viņu vēlēšanos, seklas pa-
rādu vai tā daļas nomaksu naudā pec cenām, ko no-
saka Ministru kabinets, pagarināma uz 2 gadiem«.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Firksam.

V. Firkss (vacu-baltiešupartija; runa vaaisbi)':
Deputātu kungi! Visumā lielo sēklas apgādāšanas
un izdalīšanas darbu Zemkopības ministrija ir vei-
kusi apmierinoši. Mazākas nekārtības un kļūdīša-
nās tik lielā darbā, nekad nav novēršamas,, bet, kā
?teicu, visumā pagājušā gada relatīvi laba raža lie-
kama uz Zemkopības ministrijas iepirktas labas
sēklasi rēķina.

Raža. bija liela, bet zemās cenas iznīcināja
zemkopju cerības. Tā kā lauksaimnieki, atmaksājot
sēklas parādus naudā, ir nokļuvuši grūtības, tad ar
likumu viņiem atļauts atmaksāt tos grauda. Taisnī-
bai, ka, atmaksājot sēklas parādus, tāda veida,
valsts zaudēs cenu 'starpības deļ_ līdz 10.000.000
latu. Taisi ļoti jānožēlo, jo jānožēlo katrs valsts
līdzekļu zaudējums; bet šis_zaudejums .ir jācieš, jo
mūsu lauksaimniecība, ir nonākusi tāda stāvoklī, kas
noliedz parādu piedzīšanu , nauda. Būmeistera
kunga priekšlikums — aplaimot ar atmaksāšanu
graudā tikai jaunsaimniekus, piedzenot parādus no
vecsaimniekiem naudā, jānoraida, jo vecsaimnieku
sējas platība dabīgi ir daudz lielāka nekā jaunsaim-
nieku sējas platība. Kāpēc pielaist šādu netaisnī-
bu, ko liek priekšā Būmeisters?

Pēc tam, kad lauksaimniekiem ir atļauts at-
maksāt sēklas, parādus graudā — pudu pret pudu—
Zemkopības ministrijai ir sakrājies milzīgs dau-
dzums labības, un labības atdošana vel turpinās.
Runa ir galvenā, kārtā par miežiem un auzām.
Miežu cenas, sakarā ar ievedlēšu likuma_realizē-
šanu, ir sasniegušas tādu augstumi'* ka. pec Zem-

*) Runātāja atreferējums.
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kopības ministrijas domām, par šo labības šķirni,
kura, šķiet, rod noņēmējus ari ārzemēs, nav jā-
rēķinās ar lielākiem' zaudējumiem un ar to, ka va-
rētu runāt par neiespējamību pārdot lielākus krā-
jumus. Citādāki ir ar auzām:, burami, šķiet, nav
pieņemamu pārdošanas cenu um nav pircēju ār-
zemēs. Tāpēc Zemkopības iminiiistriiai jāpadomā
par pārdošanu 'iekšzemē.

Kā esmu dzirdējis, Zemkopības ministrija do-
mājot! savu labības, krājumu nodot nākošā gadā in-
temdantūrai. Saskaņā air mūsu limtemdantūnas uz-
ņemšanas spējām, Zemkopības! ministrijas labības
krājuma pietiks vairāk kā 2 galdiem, un šinī laikā
iintemidamtūra tikpat kā nemaz nepirktu auzas no
lauksaimniekierm. Sakarā ar to viņi zaudētu šo
savu vienīgo noņēmēju, kas vismaz rudeņos) uztur
vietējās cenas, un tas būtu ļoti nevēlami. IMian
šķiet, ka Zemkopības ministrijai vajadzētu pado-
māt par citiem līdzekļiem un veidiem, ka, likvidēt
savu auzu krājumu. Bet nekādā gadījumā valldī-
baisi rīcībā esošā labība nedrīkst nospiest vietējās
cenaisi vel zemāk nekā tas jau ir.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds, deputātam
Kirštainām.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Man savas, frakcijas vārda jāuz-
stājas par šī likuma pieņemšanu, jo mes redzam,
ka ar šo likumu sēklas fonda jautājumstiek atri-
sināts viselastīgākā un vislietderīgākā veida. Ru-
denī, kad bija ruma par sēklas atdošanu, mes arī
piekritām, ka nevar mo lauksaimniekiem: prasīt, lai
viņi atdotu rubli pret rubli, betjgan pudu pret pu-
du, jo mūsu lauksaimniecības stāvoklis ir grutis, un
tas nozīmētu lauiksaiiiminiecībias izputināšanu. Tā-
dēļ airī tika pieņemts lēmums par to, kajlauksaiiim-
nielki sēklas parādus var atdot arī grauda. Tagad,
kad esam dzirdējuši', ka ievākts apmēram 10.000
tonnu labības graudā, mo kuras: apmēram 600 ton-
nu ir sēklas labība, tad liekas, ka vākt sēklu grau-
dā vēl tālāk par katru cenu nebūs lietderīgi. Mums
jāievēro, ka cerams taču, plūdu gadus mes vairs
nepiedzīvosim,, un ar to rezervi, kas mums jau ir
ievākta, ar šim 600 tonnām, mēs varēsim pilnīgi
izlīdzēt lienu atsevišķiem lauksaimniekiem', kuriem
nākošā gadā un vēlākos, gados sēklas pietrūktu.
Ja turpinātu ievākt sēklu graudā, tad rastos jautā-
jums, kas jau arī tagad rodas, kur Šo labību likt.
Stāvoklis ir tāds,, ka ārzemēs mūsu labību nav ie-
spējams pārdot par kaut cik pieņemamam, cenām.
Ja mēs gribētu likvidēt savu labību tepat iekšzemē^
?tad tā būtu jāpārdod lintendantūrai,, kas liela mēra
turpmāk nosistu cenas, tā ka lauksaimnieki par sa-
vu labību, sevišķi maizes laibību, nevarētu saņemt
labākas cenas, kādas parasti dod imtendantura.
Pārdot starpniekiem, kā piemēram daži ieteic, pār-
dot miežus Liepājā dzirnavniekiern, mam liekas, bū-
tu ļoti nelietderīgi, joAugstais nams ir pieņēmis li-
kumu, kas ir izrādījies, kļūdains — likumu par ie-
vedlēsēm. Eksportējot caur starpniekiem mūsu ja-
bību uz ārzemēm, valdībai būtu jāpiemaksā mūsu
pašu labībai ievedlēses. Tas, protams,, ii,r ļoti ne-
izdevīgi. (Starpsaucieni.) Lietderība saka, ka
mums nevajadzētu uzkrāt lielāku vairumu labības.

No otras puses, ar šolikumu, atļaujot lauksainir
niekiem atdot sēklas parādus arī naudā, liir domāts
nākt pretim lauksaimniekiem. Sākumā mēs domā-
jām, ka šai operācijā būs jāzaudē 4 miljoni latu.
Tagad izrādās, ka pašreizējās tirgus cenas līdzinās
tikai 1IS tās cenas, par ko valdība labību ir iepir-
kusi ārzemēs; tāpēc valdībai šai operācijā bus jā-
zaudē 10 'miljoni latu. Bet tur nekā nevar darīt.
Šis lielais zaudējums ir radies ārkārtīgo apstākļu

— plūdu gada dēļ. Arī aitās saimniecības nozares
mums rodas zaudējumi; tie jāpielaižairī šeit.

Būmeistera kungs aizrādīja, ba mums trūkstot
naudas sociālai apgādei. Jāsaka, ka lauksaimnie-
ki tagad ir tik ļaunā stāvoklī, ka Viņi arī ir tapuši
gandrīz par sociāli apgādājaimiiieim. Ja lauksaimnie-
kiem mav sēklas — mav pamata arko ražot, tad stā-
voklis ir pilnīgi 'nepielaižams, un ir nepareizi do-
māt, ka 'lauksaimniecībai ziedotās summas izlietotas
'nelietderīgi,

Tālāk Būmeistera kungs_ domā, ka vajadzētu
nākt pretim tikai sīksaiimmlečībām, jo tās esot vis-
vairāk cietušas. Kungi1, ja objektīvi novērtējam
lietas apstākļus, tad jāatzīst, kas nevienam mav 'no-
slēpums, ka visgrūtākā stāvoklī graudkopības ziņā
ir taisni lielsaiminiieki, jo 1928. gada rudtenī daudzi
nevarēja iesēt pietiekoši labi, ziemājus. Sodiem jū-
su frakcijas biedrs Celma kungs savā rumā aizrā-
dīja uz mūsu ārējās tirdzniecības bilances ārkārtīgi
nelabvēlīgostāvokli.Lauksaimniecības ražojumu ek-
sports ar katru gadu slīdot uz leļju, bet imports ceļo-
ties. IMIan liekas, ka taisni te ir tā atbilde, ka mūsu
lieisiaimmiieeības, kuras varēja dot ražojumus. ekspor-
tam un paralizēt fimportu, ir nonākušas tik grūtā stā-
voklī, ka viņas nav spējīgas saražot maizi mums
pašiem. (Starpsauciens pa kreisi.) Nu iā, bet ja
viņiem to sēklu nedos, kāda tad būs mūsu politika.
Es domāju, tad tā būs pavisomļ greiza. Tā tad tā-
da šķirošana no jūsu pašu, tautsaimniecības viedok-
ļa ir pilnīgi nelietderīga. Tādēļ šis ir lietišķs li-
kums, tas ļauj mumsi sēklas jautājumu atrisināt ļo+i
elastīgā veidā, ļauj lauksaiiminiekaim, izvēlēties, kā
viņam ir lietderīgāk, vai atdot sēklu graudā, vai
naudā. Sevišķi, tagad, kad slējasi laiks ir tuvu, klāt,
būtu nepielaižami prasīt, lai lauksaimnieks ved grau-
dus uz staciju nodot valdībai un pēc dažām dienām
lai brauctiem, atkal pakaļ.

Šternakungs illiek priekšā grozīt likumu vēl vai-
rāk. Viņa projekts ir, tāds, ka sēklas parādus vaja-
dzētu atdot naudā, un to, nodot pagastu vālldēim, lai
tās Izsniedz vajadzības gadījumos', aizdevumus. Bet
šterna kungs, vēl teica, ka mums, ir gājis grūti, kad
sēklas fonds kārtots naudā apriņķu, valdēs. Viņš
aizrādīja, ka ir biljis daudz gadījumu,, kad nauda bieži
izlietota citām vajadzībām. Ja tas tā, tad vēl mazā-
ka paļaušanās(ir uz pagastu valdēm. (No otrais! pu-
ses imam liekas, ka šis projekts, .neizslēdz to kārtību,
k-ādlu grib Šterma kungs. Lai valdība ievāc naudu
un, ja būs vajadzīgs, laft tad caur pagastu valdēm
arī izsniedz naudu. Man liekas, ka taisi būsi drošāk.
Tādā kārtā šis Šternakunga priekšlikumsvarētubūt
par papildinajumu šim, likumam, bet to varētu pildīt
tikai tad, ja rastos' bada vajadzība, ja to graudu, ko
valdība pašlaik ievākuši, mums pietrūktu.

Mēs šo likumprojektu uzskatāmi par lietderīgu
un atbilstošu pašreizējām, lauksaimniecības vajadzī-
bām, tāpēc balsosimpar tā pieņemšanu.

Priekšsēdētāja ibiedrsi A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Alberimgam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Augsti, go-
dātie deputātu kungi! Pirmais runātājs šternakungs
izsacījās, ka es tagad esot atzinis, ka atdošanagrau-
dā esot nepareiza un toreiz nevajadzīgi pieņemta.
Nepavisam tādus uzskatus es neesmu izteicis. To-
reiz, kad runājām pair parādu nolīdzināšanu graudā,
pret to juzstātjās tie paši runātāji, kas šodien/ Tagad.
kad mēs liekami! priekšā dot iespēju atbērt nevis
graudā vien, bet arī iespēju atdot naudā, atkal nav
labi. !

Šternakungs saka, ka es it kā esot atzinis, ka
lietderīgāka esot nevis atdošanā graudā, bet naudā.
Ja Jūs, štermaknngs.būtu likumu nopietniizlasīju-
ši, tad Jus butu redzējuši, ka itas attiecas tikai ug
tiem,, kas to grilb dari, bet nevis visiem.
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Tālāk Šterna kungs teica, ka neesot nekādu no-
rādījumu, cik labības dabūšot graudā un cik naudā,
un vai šeneiznākšot (kādi pārpratumi. Es jauka (re-
ferents atzīmēju skaitļus un aizrādīju', ka runa lir gal-
venā kārtā par auzām: um miežiem,, jo pārejas labī-
bas ir tik [nesalīdzināmi maz, ba' par touatv ko runāt,
1929. gada pavasarī auzu Izsniegts, apaļos skaitļos,
17.600 tonnu un miežu — 11.600 tonnu, vai kopa ap-
mēram 29.000 tonnu. Laucinieki ir jau nodevuši no
šī daudzuma atpakaļ apmēram 13.500 tonnu. Zem-
kopības 'ministrija man ziņo, ka katru dienu nodota
labība pienākot lielākā daudzumā un ka esot no-
teiktas ziņasi, ka arī pēc šī likuma pieņemšanas vie-
na daļa parādnieku tomēr centīšoties nodot labību
graudā. Kad es jautāju, vai ir kādas ziņas, cik la-
bības apmēram Zemkopības 'ministrijas lauksaimnie-
cības pārvalde domā iekasēt graudā, tad man atbil-
dēja — ne mazāk par 20.000 ikvimtālu. Jamēs esam
izsnieguši 28.000 kvintalu, bet iekasēsim atpakaļ
20.000 kvintalu, tad jājautā, kur ir pierādīts, ka ne-
kas neienāks, ka graudā parādu neviens, neatdos.
Dod un grib dot. Toreiz, kad Zemkopības ministrija
caur Ministru kabinetu iesniedza Augstajam namam
ilikumu, par sēklas parādu nolīdzināšanugraudā, tad
doma bija tāda, ka ne visa labība atdodama, graudā.
Tomēr Augstais nams atraida par lietderīgu atļaut
atdot graudā visu sēklas parādu. Rudzus šogad
graudā gandrīz nemaz nedod, tāpat dažu citu labību.
Ja šinīspārgrozījumos ir noteikts, ka sēklas parādu
ir iespējams atmaksāt arī naudā, tad tas lir atvieglo-
jumslauksaimniekiem, ievērojot viņu grūtos apstāk-
ļus.

Šterna, kungs vēl sacīja, ka sēklas parādu at-
maksāšana prasīšot lielas summas,, kas tikšot no-
sviestas zemē, tāpat kā esot jau nosviesti zemē 4
miljoni. Es gan tā nedomāju. Ja tagadējos grūtos
apstākļos lauksaimnieki 4 vai 5 latu vietā, kas vi-
ņiem, būtu jāatmaksā par puidiu. saņemto auzu, var
maksāt tikai 2 lato, kāda ir tirgus cena,, un pārējie
divi lati ieiet tanīs 4 imiiillionos., tad nevairteikt, ka
tie ir nosviesti zemē. Es domāju, ka tie mav no-
sviesti zemē, bet nesīs bagātus augļus, Lauksaim-
nieki tos izlietos savusaiiminiecību pacelšanai.

P
Tālāk Būmeistera bungsi teica, ba sēklas fondā

esot 23 imiljoni latu. Sēklas, fondā ir tikai 7 miljoni
latu, bet pārējie 15 miljoni ir papildu budžetā pie-
ņemtā suimma, kas nav 'ieskaitāma sēklas fondā, bet
ir avanss sēklas apgādāšanai.No šiem 15miljoniem
7 miljoni lir aizņēmums no Finanču ministrijas, kas
jāatdod divās) daļās: viena, daļai — 1930. gada aprīlī
um otra — 1931. gada aprīlī. Šī summa neietilpst
sēklas; fondā. Pārējie 8 miiljomi latu. ir avanss, bas
izsniegts ar minēt© papildu budžetu, un ari tie nav
ieskaitāmi sēklas fonda līdzekļos. Šīs summas nodo-
šana vienai vai otai vajadzībai neskar sēklas fonda
summas. Sēklas fonda 7.000.000 latu ir neaizska-
ramai summaun tāda airī paliks.. Tā tad,sēklas, fonds
paliek neaizskarts, paliek tāds pats,, kā biijis.

Tālāk Būimelsteraikungs jautāja, vai tad tik vien
esot vajadzību lauksalimmiiiefciem, ka sēklas parādu
dzēšana^ bur paliekot zemes kultivēšana un

sugas
lopu negādāšana, Bez šaubām, ir vēl daudz, citu va-
jadzību, bet arī tām ir paredzētas atsevišķas sum-
mas; piemēram zemes kultivēšanai, un meliorēšanai
paredzēti 3.000.000 latu, Lubānas ezera regulēšanai
paredzēti, 930.000 latu, sugas lopiem arī paredzēti,
vairs labi neatceros, vai' 120.000, vai 140.000 latu.
Saprotama lieta, es nesaku, ka šīs summas būtu
pietiekošas. Miuims jau būtu patīkamāki, ja summas
varētu palielināt, bet ja nav, ar ko palielināt, tad ne-
ko nevar darīt.

Tālāk Būmeistera kungs aizrādīja, ka zemkopī-
bas ministrim neesot tiesības pagarināt sēklas pa-

rādu atmaksāšanu,, Tas nav pareizi,. _ Zemkopības
ministrim ir šāda tiesība. Ja. Viņam šādas tiesības
nebūtu, tad es kā referents būtu kommisijā to pie-
prasījis. Ja apstākļi prasīs, tad nomaksāšanu pagari-
nās. To zemkopības ministris var darīt katra atse-
višķā gadījumā. Pagarinājumus veseliem apgaba-
liem var dot Ministru kabinets.

Būmeistera kungs aizraidīja, ba būtu pareizi pa-
garināt sēklas parada nomaksu safiiminiecībāmi, (kas
nepārsniedz 22 resp. 27 ha. Tas nav pareizi. Te
jauFirksa kungs aizrādīja, ka bieži vieni saSimmieeī-
bām, kas pārsniedz šo norimu, 'apstākļi ir vel daudz
ļaunāki, nekā minētāmsīkākām; saimniecībām. Kom-
misija to ievēroja, un tāpēc likumprojekta tāda no-
sacījuma mav.

Firksa kungs aizrādīja, ba viņš esot dzirdējis,
ka Zemkopības ministrija modošot labību intemdam-
tūrai. Es nezinu, vai Zemkopības ministriijā principi
ir grozījušies. Savā laikā man bilja 3principi: 1) .at-
ļaut laufcsaiiminiekiem:atmaksāt sēklas parādus grau-
dā, 2) uzlabot sēklas imateriālu un 3) stabilizēt labī-
bas cenas. Kā to pamākt, par to mav daudz jārunā.
Katrā ziņā ar šo likumulauksaimniekiem ir dota ie-
spēja nomaksāt savus parādus uz atvieglotiiiem' no-
teikumiem.

Tālāk ir jautājums, vaii atbērtai, sēklai bus ari
pietiekošai laba kvalitāte. No katra lauksaimnieka,
kurš atbērs savu parādu graudā, pieņems tikai no-
teikta labuma seklu. No atbērtās labības/ noteiktas
šķirnes augstvērtīgā sēklas labībā ir ieskaitīts ap
600 tonnu. To izlietos, iizsniedzot_ turpmāk atkal vai
nu kā aizdevumu, vai apmaiņai: sēklas materiāla uz-
labošanai,. Varbūt šis daudzums vēl palieliimāisfiies,
varbūt divkāršosies, vai būs vēl lielāks. Šisir vēr-
tīgs materiāls, bet tad, ja to sabērtu kopā ar citam
šķirnēm, iznāktu mazvērtīgs mistrs, nekas vairāk.

Treškārt irt domāts par cenu stabilizēšanu. Es
vienmēr esmu aizstāvējis un arī tagad stāvu par to,
ka ievāktā lietojamā labība jāpārdod pēc iespējas uz
ārzemēm!, tāpēc ba 1929. gadā. ir ražots vairāk meba
mēs varam patērēt; auzu pārpalikums ir ap 600.000
kvintalu, un miežu atillifcums sasniedz 300.000 kvin-
talu. Lai nebūtu uzkrājumu, kas nosit labības cenas,
zemkopības ministrijai ir ieteicams šo sēklu pārdot
ārzemēm; visļaunākā gadiJjumā, ja tas nav liespē-
jams, izkaltēt, um tad uzglabāt, jo mums ir attiecīgas
kaltes. ' Šo sēklu varētu vēlāk izsniegt jatkal lauk-
saimniekiem!; tikai nevajadzētu konkurēt ar lauk-
saimniekiem intemdanitūras, vajadzībāmi, bet ļaut in-
tendamtūraftl labību uzpirkt tieši!mo lauksaimniekiem.
Tāpēc es nevaru piekrist ne šterna/ kunga,, ne Bū-
meisteira kunga aizrādījumiem.

Es vispārbrīnos, ka katru reizi, kad apspniiežaimi
priekšlikumi, kas domāti Jauiksaiimuiecības vajadzī-
bām! , tiem nekad nepiekrīt, umkatru suimimu, ko mēs
gribām izsniegt lauksaimniekiem!, uzskata par tādu,
kasibūtu inoimiesta zemē. Es atrodu1, ka šoreiz tā sēk-
la, kas, pēc oponentu domlāmu, nomesta zemē, nesīs
bagātīgus augļus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deoutātam
Juikšiinsbim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu
frakcija): Sākumā Būmeistera kunga uzstāšanās
atstāja uz mani tādu iespaidu, ka viņš beidzot ir tapis
zemnieku aizstāvis. Viņš sacīja, ka atvēlēts maz
līdzekļu, ka lauksaimniecības pacelšanai jāatbalsta
piensaimniecība, jāveicina meliorācija u. t. t. Tāpēc
es domāju, ka Būmeistera kungs tā darīs arī uz
priekšu un ieņems tādu pašu stāvokli arī attiecībā
pret pašreiz pārrunājamo likumu, ka viņš to atbal-
stīs. Bet beigu beigās izrādās, ka lai gan kommisi-
jā sociāldemokrāti nobalsoja par šo likumu, Būmei-
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to. Man ir ļoti skaidrs, kāpēc sociāldemokrāti tā
rīkojas. Lieta ir tāda, ka lauksaimniecības kommi-
sijā sociāldemokrātiem nav neviena līdera, un tie
puiši tur nu ir tādi, kas nezina, ko teiks vadoņi, un
nobalsoja_ par šo likumu. Bet budžeta kornroisijā
sež Bastjāņa, Dukura kungs un pārējie līderi, tie
piespiež tagad viņus rīkoties citādi, un tāpēc arī ta-
gad nak un pasaka, ka balsos pret šo likumu.

Motīvi tādi, ka sēklas aizdevumi izsniegti gal-
vena kārta turīgiem lauksaimniekiem. Būmeistera
kungs, varbūt Jūs tuvāk painteresēsities par tiem da-
tiem, kurus es minēju jaupagājušā reizē. Kāda tad
nu bija ta aina? Latgalē zemnieki ar zemes platību
līdz 10 ha ir saņēmuši 72% no visa sēklas aizdevu-
ma,_ar platību no 10 līdz 27 ha ir saņēmuši 22% un
pārējie, tie lielākie zemturi, ir saņēmuši ne vairāk
par 4%' vai 5%. Sakait, vai tad nu ir tā, ka liel-
saimnieki ir saņēmuši vislielākos sēklas aizdevu-
mus un nevis trūcīgie! Ja Jūs tagad, Būmeistera
kungs, balsosit pret sēklas parādu atdošanu naudā
par tirgus cenām, tad Jūs balsosit pret trūcīgiem.
Es jaupagājušā reizē Jūs brīdināju, ka Jūs Latgalē
lielā mērā esat zaudējuši savu iespaidu, bet ja Jūs
tagad balsosit pret šo likumu, tad Latgales sīkzem-
nieki ļoti labi sapratīs, kur Jūs viņus vedat. Es
saku, Jūs, Būmeistera kungs, neceriet, ka Latgales
sīkzemnieki balsos par Jums. (K. Būmeistera starp-
sauciens.) '

Par to, vai Latgales lauksaimnieki būs spējīgi
šogad atdot sēklas parādus, man liekas, es diezgan
skaidri esmu deklarējis savu stāvokli lauksaimnie-
cības kommisijā, kur es aizrādīju, ka šis gads nav
labāks par pagājušo gadu, bet gan vēl slik-
tāks. Pagājušā gadā Valsts zemes banka neprasīja
procentus; pagājušā gadā valsts sarīkoja dažādus
darbus, kur ceļu labošanā un plašākos meliorācijas
darbos laucinieki varēja nopelnīt; pagasta pašval-
dības nodokļi bija atlaisti: trūcīgiem iedzīvotājiem
izsniedza pārtiku un lopbarību par brīvu. Šogad
mēs redzam citu ainu. Šogad nebija nekādas zie-
mas. Sakarā ar to ari nesarīkoja meža darbus, kur
laucinieki būtu varējuši nopelnīt. Šogad zemnie-
kiem pašiem bija jālabo ceļi, šogad jāmaksā pro-
centi Valsts zemes bankai arī par pagājušo gadu,
tāpat pagasta pašvaldības nodoklis jāmaksāpat par
vairāk gadiem. Kā zināms, pagastos tagad ir pie-
ņemti nodokļu piedzinēji, kas piedzen no lauksaim-
niekiem nodokļus arī par iepriekšējiem gadiem. Lai
tomēr kaut cik nāktu pretim lauksaimniekiem, val-
dība ir spiesta pagarināt sēklas parādu atdošanu
līdz rudenim vai, varbūt, uz veselu gadu, vai vēl
ilgāk tanīs apvidos, kur lauksaimnieki nespēj tos
atmaksāt. (Starpsaucieni pa kreisi.) Kā tas būtu
nokārtojams, to valdība redzēs" pati un rīkosies,
neprasot jums, sociāldemokrātiem, padomu. Kad
jūs būsit pie stūres, tad mēs jums rādīsim un mā-
cīsim; tagad mēs paši zinām, ko darām. (Starp-
saucieni pa kreisi.) Valdība redzēs, uz cik ilgu lai-
ku nepieciešams pagarināt sēklas parādu atdošanu:
līdz rudenim, uz gadu, vai vēl ilgāk.

Būmeistera kungs lauksaimniecības kommisijā
lika priekšā noteikti parādu atdošanu pagarināt uz
2 gadiem. Jūs taču nezināt, kāds būs nākošais
gads. Varbūt, tas būs vēl sliktāks nekā iepriekšē-
jais. Tad sēklas parādu atdošanu vajadzēs pagari-
nāt nevis uz 2, bet 3 gadiem. — Varbūt nākošais
gads būs labs. Tādā gadījumā pagarināšana nebūtu
vajadzīga, un lauksaimnieki varētu atdot savus
sēklas parādus jau rudenī.

Es saku: līdz 15. maijam mums ir spēkā li-
kums. Pēc tam valdība redzēs, ko darīt. Ja da-

žos apvidos lauksaimnieki nespēs atmaksāt savus
parādus, tad valdība atmaksas termiņu pagarinās
pēc vajadzības, bet ne tā, kā jūs liekat priekšā —
noteikt uz 2 gadiem. Tas ir iesniegts tikai, lai
maldinātu iedzīvotājus, un vairāk nekā. Jūs sakāt,
ka sīkzemniekiem var dot zināmus atvieglojumus
bet lielākiem nē. Jūs zināt, ka Latgale sadalās
viensētās, un zināt ari, kāds ir lielāko saimniecību
stāvoklis. (K. Būmeistera starpsauciens.) Vai Jūs
esat ievēlēti no Baltijas, vai Latgales? (K. Būmei-
stera starpsauciens.) Ak tā? Te nav Latgales
parlaments? Bet Jums Latgales intereses ari jā-
aizstāv! Jūs zināt, ka, izdaloties viensētās, uz
vietas paliek uz mazām zemes platībām, bet purvi
tiek iedalīti uz lielākām platībām. Un tādus jūs
gribat piespiest, lai viņi samaksā sēklas parādus!
(Sauciens pa labi: «Vai tad Latgalē tā ir?») Ir gan,
bet Būmeistera kungs pa daļai to nezina. — To es
gribēju teikt par Būmeistera kunga uzstāšanos.

Es visādā ziņā atbalstu šo likumprojektu, kas
ir likts priekšā, un ceru, ka to pieņems bez sociāl-
demokrātu pārlabojumiem. Ja jūs, kungi, balsosit
pret to, tad redzēsim, vai jūs turpmāk Latgalē da-
būsit kaut vienu deputātu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnie-
ku frakcija): Ka uz laukiem pašreiz grūti apstākļi,
par to daudz nav ko runāt. Un nav jārunā arī par
to, ka nevajadzētu kaut kā līdzēt lauksaimniekiem,
lai viņus galīgi neizūtrupētu, lai viņu saimniecības
nenonāktu galīga posta stāvoklī, kādā tās varbūt
tagad ir nonākušas. Ja jāpieņem likums, kas lauk-
saimniekiem dod iespēju nomaksāt sēklas parādus
arī naudā, tad tas lauksaimniekiem vēl neko sevi-
šķu nedod, jo mēs zinām, ka viena liela daļa lauk-
saimnieku, sevišķi mazsaimnieki, mazturīgie zem-
nieki sēklas nesaņēma tik, cik bija vajadzīgs, bet
galvenam kārtām sēklu saņēma tikai lielsaimnieki.
kuri bija klāt pie sēklas dalīšanas, kuri bija vai nu
pagastu valdēs, vai pagastu padomēs, kuri bija, tā
sakot, tuvāk pie sēklas izdalīšanas. Tā sēklu sa-
ņēma lielie un turīgākie lauku saimnieki. Mazturī-
gākie nesaņēma to daļu, kas viņiem pienācās. Jau
tad, kad bija runa par sēklas atberšanu graudā,
strādnieku un zemnieku frakcija lika priekšā atsva-
bināt no sēklas atbēršanas graudā visus tos, kuru
zemes platība mazāka par 27 ha. To priekšlikumu
noraidīja un pieņēma, ka sēkla jāatber visiem, ne-
atkarīgi no tā, cik liela ir zemes platība katram
zemes īpašniekam. Tagad, kad atkal paceļas jautā-
jums par sēklas parādu atdošanu, ir skaidrs, ka ne-
varam pielaist stāvokli, ka visi saimnieki nostādā-
mi vienlīdzīgi un visiem, neatkarīgi no zemes platī-
bas, jāatmaksāvienlīdzīgi tas, ko viņi saņēmuši. Ir
skaidrs, ka mazākiem saimniekiem ir visgrūtākais
stāvoklis. Viņiem jāmaksāizpirkšanas maksa, jāmak-
sā aizņemtais aizdevums inventāra iegādāšanai un
citas smagas nodevas dažādu nodokļu veidā. To
stāvoklis ir grūtāks un tāpēc viņiem nav iespē-
jams atmaksāt sēklas parādu naudā. Tādēļ mums
atkal jāliek priekšā, ka saimniecības, kuru platība
nepārsniedz 27 ha, galīgi atsvabināmas no sēklas
parādu atmaksāšanas naudā vai graudā, lai pa-
tiešām viņas varētu eksistēt, lai viņas nenonāktu
zem ūtrupes āmura.

Te varētu pacelties jautājums, kamdēļ Jaun-
saimniekiem no valsts kases nākt pretim ar šādu
atvieglojumu, ja viņiem tiek atlaisti parādi un sa-
ņemtās sēklas atmaksa kā naudā tā graudā- Pārējā
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iedzīvotāju daļa, pilsētu strādnieki maksā nodokļus,
un no šiem līdzekļiem nu dos atvieglojumus.
Skaidrs, ka tāds stāvoklis ir, bet strādnieku un
zemnieku frakcijai nav interese uzkrāt lielākas
summas valsts kasē, kuras plašā mērā izsaimnieko
dažādas kredītiestādes. Mūs interesē, lai šī nau-
da aizietu jaunsaimniecību atbalstīšanai. Tāpēc
strādnieku un zemnieku frakcija liek priekšā ņo
jebkādas sēklas parāda atmaksas un atbēršanas
atsvabināt visus sīkos zemes apstrādātājus: sīk-
gruntniekus, rentniekus, būdniekus u. c, kuru ze-
mes platība nepārsniedz 27 ha.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds de-
putātam Kaļļistratovam.

M, Kaļjistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Vispirms
gribu noskaidrot, vai mūsu priekšlikumā ir domāta
zemes platība līdz 22 ha, vai 27 ha. Mēs domājam
saimniecības ar zemes platību līdz 22 ha uz kulti-
vētām zemēm un līdz 27 ha uz nekultivētām. Tas
ir viens.

Otrs, uz ko jāaizrāda, ir tas: ja nopietni grib
argumentēt pret mūsu priekšlikumu, tad to var da-
rīt; bet nevajaga runāt liekulīgi vai puiciski, kā to
darīja Jukšinska kungs. Var atspēkot no valstiska,
tautsaimnieciska un oikonomiskā viedokļa savus
uzskatus, bet nevar pasacīt: jūsu priekšlikums ne-
der, valdība pagarinājumu dos pati, un tas ir tas
pareizais. Tas ir parastais Latgales kristīgo pa-
ņēmiens. Godīgi viņi nemēdz rīkoties, tikai ar
draudiem vai nu šinī, vai viņpasaulē.

Man liekas, ka taisni latgaliešu pilsoniskām par-
tijām ir vajadzīgs, lai mūsu priekšlikumu pieņemtu.
Ja šo priekšlikumu nebūtu izsaukusi pati dzīve, ja
Sociāldemokrāti to būtu izgudrojuši, kāpēc tad
jūsu kongresos ari runā par to, un kliedz par sēk-
las parādu atmaksas pagarināšanu, aizrādot, ka
zemnieki nespēj parādus nomaksāt. Jūs tagad gri-
bat balstīties tikai uz to, ka tikai Ministru kabinets
un valdība var pagarināt sēklas parādu nokārtoša-
nu. Tas ir zemniecībai galīgi nepieņemams stā-
voklis. Sakait, kā zemnieks var zināt, vai turp-
māk vēl pagarinās sēklas parāda nomaksu, vai nē.
Kā viņš lai turpmāk iekārto savu saimniecību? Ta-
gad termiņš bija paredzēts 15. vai 25. maijā. Čak-
lākie, dažreiz atraudami visnepieciešamāko savai
saimniecībai, centās nomaksāt savu sēklas parādu,
turpretim kūtrākie, cerēdami uz onkuļu gādību, ce-
rēdami, ka termiņu pagarinās, nedarīja nekā sēklas
parada nomaksāšanai. Tagad nu stāvoklis būs
tāds,_ ka centīgākie būs nonākuši daudz grūtākos
apstākļos neka kūtrie; piemēram, tagad varbūt sēk-
la bus Ietāka u. t. t. Man šķiet, ka zemniekus un
vispār nodokļu maksātājus vajadzētu pieradināt pie
noteiktas maksāšanas kārtības. Ja termiņš ir no-
teikts, tad parāds jānomaksā; ja sēklas parāda
dzēšanai bija termiņš paredzēts, tad to arī vajadzē-
ja ieverot.

Jukšinska kungs gribēja pierādīt, it kā mēs ar
saviem priekšlikumiem uzstājoties pret zemniecī-
bu, un ka tāpēc mēs nākošās vēlēšanās zaudēšot
savas balsis. Jukšinska kungs, gādājiet par savu
vardu pildīšanu un nerūpējieties par mums! Mēs
savus solījumus pildām un pildīsim arī turpmāk.
Bet mums ir partija — Latgales kristīgie, kas maina
uzskatus diena ne tikai 2 reizes, bet desmitām rei-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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žu. Es domāju, Jukšinska kungs to zin. Vienu
stundu tā ir par vienu priekšlikumu, bet tad zem
zemnieku savienības, zem tagadējās koalicijas va-
došās partijas spiediena pārsviežas uz otru pusi.
Kad jums bailes zaudēt kādu sēdekli valdība, jūs
tūlīt maināt savu principiālo viedokli. Šāds viedok-
lis, šāda uzstāšanās un šādi principiāli motīvi, kādi
jums ir, neiztur ne mazākās kritikas. Es domāju,
ka šim likumam nevar pieiet ar tām pašam meto-
dēm, ar kādām jūs pieejat saviem pretiniekiem Lat-
gales mītiņos un Latgales tirgos. Jums jabut dru-
sku kulturālākiem, lai jūs galīgi neizslēgtu no sa-
biedrības kulturālām aprindām. Tautā jūs vēl va-
rat turēties ar savu varu baznīcā, bet ja nebūtu
baznīcu, jums nebūtu itin nekāda iespaida. Nedo-
mājiet ar savām kristīgām metodēm mūs pārlieci-
nāt! Gādājiet, lai jūsu pašu istabas kakti ir tīri;
gan mēs ar saviem vēlētājiem tiksim galā!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vai-
rāk nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds lauksaim-
niecības kommisijas referentam Alberingam.

Referents A. Alberings: Godājamie deputātu
kungi! Es jau vispārīgās debatēs aizrādīju un tas
man jāatkārto ari te, ka visi runātāji neminēja ne-
viena motīva par labu šī likuma noraidīšanai. Ir
iesniegts priekšlikums šo likumu noraidīt. Tas
pārrunāts arī lauksaimniecības Kommisiji bet tur
tas nav atradis piekrišanu, un likums ir lauksaim-
niecības kommisijā pieņemts. Tāpēc es lūdzu to
pieņemt arī šeit.

Te cēla iebildumus un aizrādīja, ka likums no-
raidāms un pietikšot ar atmaksas termiņa pagari-
nāšanu. Es jau aizrādīju, ka tas likumā paredzēts,
pagarinājumi ir iespējami, un to vēlāk paskaidros
arī otrs referents; tāpēc iebildums neiztur nekādas
kritikas.

Tāpat nedibināts ir pārmetums, ka likumu grib
attiecināt uz visiem lauksaimniekiem. Man šķiet,
ka visiem lauksaimniekiem ir vienāds stāvoklis, ne-
atkarīgi no tā, vai saimniecība ir 22 ha, 27 ha vai
37 ha liela. Es negribu teikt, kura saimniecība la-
bāka, kura sliktāka, tikai gribu aizrādīt, ka šis li-
kums domāts visiem lauksaimniekiem. Kā tādu es
to uzturu un lauksaimniecība.s kommisijas vārdā
lūdzu stāties pie tā apspriešanas, lai tas drīzāk ie-
gūtu likuma spēku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kom-
misijas referentam Dzenim.

Referents A. Dzenis: Augsti godātie deputātu
kungi! Būmeistera kungs diezgan noteiktā veidā
aizrādīja uz dažām grūtībām un teica, ka vispār
sēklas aizdevumi esot ļoti lieli un sakarā ar to kaut
kādā veidā tos nokārtot un panākt atvieglošanu
zemniekiem sēklas parādu nokārtošanā nemaz nee-
sot iespējams. Vispirms viņš aizrādīja, ka sēklas
aizdevumi mazzemniekiem un sīkzemniekiem esot
izsniegti ļoti mazos apmēros un ka atvieglojumus
sēklas aizdevumu \ ziņā vislielākā mērā baudījuši
lielsaimnieki; sakarā ar to arī tagadējos parādu at-
maksas atvieglojumus baudīšot tikai lielsaimnieki.
Man jāsaka, ka tas nesaietas ar patiesību. Katram
no mums ir skaidrs, ka tas tā nav, jo mēs visi re-
dzējām, ka pagājušā gadā pa lielākai daļaibija apsēti
visi lauki un 1928. gada plūdi un neraža bija vienā-
di atsaukušies uz visiem zemniekiem, gan uz sīk-
zemniekiem un mazsaimniekiem, gan uz lielsaim-
niekiem, un tāpēc sēklas nebija ne tikai lielsaim-
niekiem, bet arī daudz sīksaimniekiem un maz-
saimniekiem. Bet ja nu visi lauki bija apsēti, tad
tas liecina par to, ka tie bija apsēti visi ar valsts
izsniegtās sēklas aizdevumu palīdzību. Tāpēc arī
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Būmeistera kunga apgalvojums ir pilnīgi nepama-
tots un nesaietas ar faktiskiem lietas apstākļiem.

Būmeistera kungs aizrādīja arī uz to trūkumu,
kas esot novērojams pie sēklas atmaksas graudā,
proti, ka, pieņemot sēklu no sīkzemniekiem un
mazzemniekiem, to pārbaudot ārkārtīgi stingri. Te
man jāsaka, ka stingrība ir pilnīgi vietā, un stin-
grību nevar padarīt atkarīgu no tā, no kāda zem-
nieka seklu pieņem. Vai tas būtu lielsaimnieks,
vai mazzemnieks, stingrība tomēr ir vajadzīga, lai
neciestu musu valsts kase. Ja sēklas pieņemšanā
nebūs vajadzīgas stingrības, tad nodarīs lielu pā-
restību valsts kasei, un, protams, uz valsts kases
interešu neievērošanu mēs nevaram dibināt pretim-
nākšanu mūsu sīkzemniekiem. Stingrības princips
mums pie sēklas aizdevumu atmaksas graudā ir
jāievēro, unstingrība tiek piemērota visiem zem-
niekiem vienādā mērā. Vispirms prasa tīru un sau-
su labību, jo mēs nevaram pieņemt sliktu, kas
maitājas, ko nevar paglabāt. Vienā otrā gadījumā
techniskie darbinieki — kommisijas un apriņķu val-
žu pārstāvji uz vietām varbūt šīs lietas pārspīlē,
bet tā nav ģenerāla parādība, kas būtu jānovērš,
iejaucoties centram. Ja vienam otram ir nodarīta
kāda parestiba, _ tad viņš to var novērst, iesniedzot
sūdzību parastā kārtā; katrs taču var aizstāvēties
personīgi.

Būmeistera kungs teica, ka atvieglojums, kas
tagad_ paredzēts lauksaimniekiem, galīgi izputinā-
šot sēklas fondu. Alberinga kungs jau aizrādīja, ka
sēklas fonds nemaz nebūs jāaizskar, neskatoties uz
visu pretimnākšanu lauksaimniekiem, kas paredzē-
ta likumā. Sēklas fonds ir 7 miljoni latu liels, un
tāds tas arī paliks. Pretimnākšana lauksaimnieitiem
domāta galvenā kārtā uz to summu rēķina, ko
1928. gada papildbudžetā paredzēja aizdevumiem
un avansiem sēklas apgādāšanai. Ar šo summu
domāts nokārtot pretimnākšanu lauksaimniekiem
resp. segt cenu starpību atberamiem graudiem.

Tālāk gribu teikt pāris vārdu par Būmeistera
kunga priekšlikumu. Būmeistera kungs te ārkār-
tīgi asā veidā aģitēja par savu priekšlikumu, aiz-
rādīdams, ka vajagot noteikt termiņu, kad sēklas
parāds galīgi atmaksājams. Viņš domā, ka termiņš
jānosakapēc 2 gadiem, pie kam viņšproponē termiņu
pagarināt tikai tām saimniecībām, kuru zemes pla-
tība nepārsniedz 27 ha. Man jāsaka, ka šis priekšli-
kums nav pamatots. Izrādās, ka sēklas parādu no-
kārtošanā ir grūtības kā lieliem, tā maziem saimnie-
kiem. Maziem saimniekiem ir grūti nokārtot savus
mazos parādus, bet arī lieliem saimniekiem ir grū-
ti samaksāt savus lielos parādus, kas uzkrājušies
par vairāk gadiem. Pagājušā gadā bija diezgan
laba raža, bet tomēr nokārtot parādus, kas sa-
krājušies par 3 vai pat 4 gadiem, arī lielāmi saimnie-
cībām ir ļoti grūti. Lielām saimniecībām arī kār-
tējais patēriņš ir ārkārtīgi liels. Ja saimniecībai
atņem lielāku kvantumu graudu, tad, kaut arī tā
būtu liela saimniecība, tā nevar eksistēt bez trau-
cējumiem. Ir nepareizi, jamēs domājam lauksaim-
niekus pabalstīt tādā veidā, ka gribam palīdzēt ti-
kai mazākām saimniecībām, bet lielsaim.niekus mē-
ģinām žņaugt par katru cenu. Man liekas, ka ir ne-
pieciešami palīdzēt visiem lauksaimniekiem vien-
līdzīgi. Tāpēc man šķiet, ka nosacījums attiecībā
uz zemes platību pie tamlīdzīgiem noteikumiem par
sēklas parādu atmaksu ir nedabīgs un to aizstāvēt
ir grūti.

Kas attiecās uz priekšlikumu par 2 gadiem vai
vispār uz termiņa pagarināšanu, tad, man liekas,
šis priekšlikums ir lieks, jo* sēklas fonda pamatli-

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, RīgS, Saeimas laukumā.

kumā 10. pantā ir pateikts, ka sēklas parādu at-
maksu Ministru kabinets var pagarināt uzl 1 gadu
un atsevišķos gadījumos, ja specifiski apstākļi to
prasītu, Ministru kabinets var šo termiņu vēl pa-
garināt. Tā tad sēklas parādu atmaksas pagarinā-
šanas iespēja ir. Pirms galīgi noskaidrojas, kāda
daļa lauksaimnieku un līdz kādam laikam nevar at-
maksāt sēklas parādus, aizsteigties priekšā ar ter-
miņu būtu nevietā, jo nākošu gadu un varbūt pēc 2
gadiem mēs atkal nonāksim tādā stāvoklī, ka paga-
rināsim sēklas parādu atmaksu; tā tas var turpinā-
ties neskaitāmus gadus. Sēklas parādu atmaksā
jāpanāk skaidrība, lai izstāvošās parāda summas
būtu iespējami mazākas. Būmeistera kunga priekš-
likumu es tāpēc nevaru atbalstīt, kaut gan budžeta
kommisijā tas tādā veidā nebija iesniegts; bet es
domāju, ka budžeta kommisijas vairākuma domas
es būšu pareizi izpratis, ja es saku, ka šo priekš-
likumu nevajadzētu atbalstīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Šterns
iesniedzis priekšlikumu:

«Likumprojektu «pārgrozījumu un papildinājumu likumā
par sēklas fondu» noraidīt un uzdot lauksaimniecības kommisi-
jai izstrādāt likumprojektu par sēklas fonda nodošanu lauku
pašvaldībām.»

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāks nobal-
sošanā deputāta Šterna priekšlikums. Ja to pie-
ņems, atkritīs pāreja uz pantu lasīšanu; ja deputāta
Šterna priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā
pāreja uz pantu lasīšanu. — Lieku uz balsošanu
deputāta Šterna priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tikai viena balss.
Priekšlikums atkrīt. — Nobalsošanā nāk pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz
pantu lasīšanu. Ar 50 balsīm, 26 atturoties, pāreja
uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt liku-
ma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums un papildinājums likumā par sēklas fon-

du.» !

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrak-
sta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma ieva-
da tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā par sēklas fondu (lik. kr. 1925. g, 27 un 1929.

g. 223') izdarīt šādu pārgrozījumu un papildinājumu:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret ie-
vada tekstu nav? Ievada teksts pieņemts. — Lū-
dzu nolasīt pirmo nodalījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
l'O*. pantu izteikt tā:
Varbūtējās starpības segšanai starp izsniegtās, atbērtās

un atmaksātās labības cenām, kā arī izdevumiem noliktavu un
kaltētavu ierīkošanai, nepieciešamo labības tīrāmo mašīnu ie-
gādāšanai un ar atberšanu saistīto izdevumu "segšanai līdzekli
ņemami no 1928.J29. gada papildu budžetā sēklas iegādāšanai
asignētās summas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu, pie I noda-
lījuma neviens nevēlas? Yai referenti vēlas vārdu?
Arī nevēlas, I nodalījums nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir
par I nodalījuma pieņemšanu. Par I nodalījuma pie-
ņemšanu nodota 51 balss, pret tā pieņemšanu nav
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nodota neviena balss, atturējušies 27. I nodalījums
pieņemts. — Lūdzu nolasīt II nodalījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«9. pantu papildināt ar šādu jaunu piezīmi:
Piezīme. Ja lauksaimnieks sēklas parādu vai tā dalu vē-

las nomaksāt naudā, tad to var nomaksāt pēc Mini-
stru kabineta noteiktām, cenām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie II nodalījuma
vārdu neviens nevēlas? Referenti arī nevēlas
vārdu. — Pie šī nodalījuma iesniegti divi priekšli-
kumi. Vienu priekšlikumu iesniedzis deputāts K.
Būmeisters:

«9. panta piezīmi izteikt sekojoši:
Saimniecībām ar zemes platību līdz 22 resp. 27 ha sēklas

atberšana graudā, vai, uz viņu vēlēšanos, sēklas parāda vai tā
dalās nomaksa naudā pēc cenām, ko nosaka Ministru kabinets,
pagarināma uz 2 gadiem.»

Otrs priekšlikums, ko iesniedzis deputāts J.
Zlaugotnis-Cukurs, skan:

«9. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
No jebkādas sēklas parāda atmaksas un- atbēršanas atsva-

bināti visi sīkie zemes apstrādātāji kā sīkgruntnieki, rentnieki,
graudnieki, būdnieki, u. c, kuru zemes platība nepārsniedz 27
hektārus.»

Nobalsošanas kārtība būs šāda: vispirms lik-
šu uz balsošanu radikālāko—deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Ja to noraidīs, nāks nobal-
sošanā deputāta Būmeistera iesniegtais piezīmes
teksts un, ja to noraidīs, beidzot kommisiju teksts,
Ja vienu no šiem tekstiem.pieņems, pārējie atkri-
tīs. — Referenti izsakās pret abiem priekšlikumiem.
Lieku uz balsošanu deputāta Zlaugotņa-Cukura
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. (J- Balodis no vietas: «Kur tad nu
paliek Bļodnieks — sīkzemnieku aizstāvis? —
Sauciens centrā: «Kur tad ir Jankus?») — Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Zlaugotņa-
Cukura priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Zlaugotņa-Cukura
priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 47 balsis,
atturējušies 9. Šis priekšlikums noraidīts. — No-
balsošanā nāk deputāta Būmeistera priekšlikums.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Būmeistera priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Būmeistera priekšlikumu nodotas 36 bal-
sis. pret — 44 balsis. Arī tas noraidīts. — Nobalso-
šanā nāk II nodalījums kommisiju redakcijā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma pieņem-
šanu kommisiju redakcijā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par II nodalījuma pieņemšanu kommisi-
ju redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par II nodalījuma pieņemšanu no-
dota 51 balss, pret tā pieņemšanu nodotas 34 balsis.
11 nodalījums pieņemts, — Lūdzu nolasīt likuma no-
slēguma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Šis pārgrozījums un papildinājums stājas spēkā izsludi-

nāšanas diena.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie noslēgu-
ma teksta neviens nevēlas? Noslēguma teksts nāk
nobalsošana. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret no-
slēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas attu-
ras? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts.
— Nobalsošanā nāk likums visumā. ? Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņem-
šanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Balsošanas rezultāts: par likuma pieņemšanu
visumā

^
nodotas 52 balsis, pret — 35 balsis. Likums

visuma! pieņemts, ' — Redakcijas 'kommisijas
ziņojums bus kādā nākošā sēdē.

Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? (Saucieni no ^vietām: «Ir iebildu-
mi!») Ludzu pacelties tos, kas ir pret sēdes slēg-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par sēdes
slēgšanu. Par sēdes slēgšanu nodotas 37 balsis,
pret — 26 balsis. Pieņemts sēdi slēgt. Prezidijs
uzaicina frakciju padomes locekļus sapulcēties uz
frakciju padomes sēdi.

Nākošā sēde būs rit, 2. aprīlī pīkst. 10 no rīta.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.40 vakarā.)
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Saturs.

1. Pārgrozījums un papildina ums likumā par sēklas fondu
(redakcijas kommisijas ziņojums) :

G. Mīlbergs, referents 837
2. Valsts budžets 19J0./31. saimniecības gadam:

J. Annuss, referents 843, 846
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cie-

tušo partija) 842, 862
K. Balodis !darba savienība) 844
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 846, 849
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . 863

3. Nākošā sēde 870

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: redakcijas kammīisiljias ziņo-
jums, valsts budžets 1930./31. s,aimniečības gadam.—
Iebildumu pret dliienaskārtību mav? Dienas kārtība
pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — re-
dakcijas kommisijas ziņojums Lūdzu
redakcijas kommiisijas referentu ziņot par pārlabo-
jumiem. Vārds redakcijas koimimīisiijais 'referentam
Mīlbergain.

Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumā un papil-
dinājumā likumā par sēklas fondu redakcijas kom-
mīisija, liek priekšā šādus labojumus. 10. panta 3.
rindiņā teikumā «un kaltētavu ierīkošanai, nepiecie-
šami labības tīrāmo mašīnu iegādāšanai» vārda «ne-
pieciešami» vietā likt «nepieciešamo»; 4. rindiņā pēc
vārdiem «izdevumu segšanai» strīpot kommātu. Ot-
rā nodalījumā 9. panta piezīmes 1. rindiņā pēc vār-
diem «sēklas parādu» strīpot kommātu. Beidzamā
rindkopā teikumā «Šis pārgrozījums un papildinā-
jums stājas spēkā izsludināšanas dienā» strīpot vār-
du «Šis». — Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai iir kādi, iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas priekšā likto pār-
labojumu apstiprināšanu? iebildumu nav. Pārlabo-
jumiapstiprināti,. — Līdz ar to sils dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
v aul s t s budžets 1930./31. s a iimm ii e c ī b a s
gadam. Referents J. Annuss. Turpināsies kārtējo
ieņēmumu apspriešana. — XII daļa — Tautas lab-
klājības ministrija.
(Tek. Nš L»

XII. Tautas labklājības ministrija.

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības departamenti.
153. § 28. Dažādas atlīdzības.

2. Ārstēšanas nauda 100.—
3. Iemaksas skolotāju pensi-

jām 250.000.—
4. Citas sociālas apgādības

maksas 45.338.— 295:438.—
154. § 42. Valsts zemes.

1. Zemju un saimniecību iz-
nomāšana 3.568.—

15'5. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 2.034.—

156. § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.
5. Tautas labklājības ministrijas

aptieka (pielikums Nr. 26) 27.544—

Tek. Nr. L».

157. § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
5. Vaiņodes sanatorijas zemes

saimniecība (pielikums
Nr. 25i) 8.817.—

5. Tautas labklājības ministrijas
.saimniecības &2001E- 18.017.—

158. § 81. Izdevumu atmaksas.
20. Dažādas atmaksas 16.279.—

159. § 82, Naudas sodi.
3. Tiesas uzlikti sodi 500.—

160. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 2.381.—
Kopā sociālās apgādības
un darba aizsardzības
departamentiem 365.761.—

b. Veselības departaments.

161. § 24. Dažādas nodevas.
7. Aptieku un laboratoriju nodevas 100.—

162. § 28. Dažādas atlīdzības. »
1. Mācības naudas 720 —
2. Ārstēšanas naudas 364.29'5.— 365.015.—

1-63. § 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana 708.—

164. § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
5. Tautas labklājības ministri-

jas iestāžu zemes saimniecī-
bas (pielikumi Nr. Nr. 27
un 28) 18.188.—

5. Tautas labklājības mini-
strijas iestāžu saimniecības 28.723.— 46.911.—

165. § 58. Dažādi uzņēmumi.
1. Kemeru sēravoti (pielikums

Nr. 29) 153.258.—
2. Baldones sēravoti (pie-

likums Nr. 30) 35.— 153.293.—
166. § 81. Izdevumu atmaksas.

8. Analizēs un izmēģinājumu
materiāli 8.050.—

20. Dažādas atmaksas 17.873.— 25.923—
167. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 1.700.—

Kopā veselības departamentam 593.650.--
Kopā XII daļai 959.411.—

PIELIKUMS Nr. 26
(pie valsts ieiļēmumu budžeta tek.
Nr. 156.)

Tautas labklājības ministrijas aptiekas budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Opei-ātīvās dalās pelņa 38.044. --

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 9.300 —
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.200.—
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 27.544.—

Kopā 38.044.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmumu kapitāla brīvie līdzekli 2.875 —

II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegadāšana. 2.875.—

PIELIKUMS Nr. 35
(pie valsts ieiļēmumu budžeta tek.
Nr. 15')-

Vaiņodes sanatorijas zemes saimniecības budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa 10.077.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 1.080.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 180.—
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 8.817.—

Kopā 10.077.—

1 B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 8.504.—
II. Izdevumi.

§ 1. Pļavu meliorācija un augļu dārza
atjaunošana. 3.210.—
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§ 2. Jaunbūves un kapitālremonti . 1.000.—
§ 3. Inventāra jauniegadāšana 4.294'.—

Kopā 6.504—

PIELIKUMS Nr. 27
(pie valsts ieiļēmumu budžeta tek.
Nr 164).

Strenču slimnīcas zemes saimniecības budžets.
A. Pelna un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvas dalās pelņa 12.598.-?-

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 2.915.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 154.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 1.250.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos . 8.279.—

Kopā " 12,598.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 3.500.- -
II. Izdevumi.

§ I. Jaunbūves un kapitālremonti 3.000.—
§ 2. Inventāra jauniegadāšana 500.—

Kopā 3.500.--

P1EL1KUMS Nr. 28
(pie valsts ieiļēmumu budžeta tek.
Nr. 164).

Ģlntermuižas slimnīcas zemes saimniecības budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ l. Operatīvas dalās pelņa 14.125.—
II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi 3.117.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 105.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 994.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 9.909 1.—

Kopā 14.125'.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi .

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 5.180 —
II. Zaudējumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 5.180.—

PIELIKUMS Nr. 19
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 165 un izdevumu budžeta tek.
Nr. 446).

Ķetneru sēravotu budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ 1. Operatīvās dalās pelņa 245.582—
II. Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi 34.510.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 10.133.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 47.681.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 153.258.—

Kopā 245>.582
~

B Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi .
§ 1. Papildu pamatkapitāls 510.000.—
§ 2. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 60.826.—

Kopā 570.8216.—

II. Izdevumi.
§ 1. Jaunbūves un kapitālremonti 510.000—
§ 2. Inventāra jauniegadāšana 60.826.—

Kopā 57Q'.<826.—

PIELIKUMS Nr. 30
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 165).

Baldones sēravotu budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa. 15.8212.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 8.882.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.912.—
§ 3. Saimniecības izdevumi 3.024i—
§ 4. Inventāra jauniegadāšana 1.969.—?
§ 5. Tīra peļņa valsts ieņēmumos 35.—

Kopā 15.822.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi .

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 2.500.—
II. I z d e v u m i.

§ 1. Jaunbūves un kapitālremonti 2v5'00.—)

Vārdu neviens nevēlais? Kārtējo ieņēmumu
XJJ daļa māk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret XII daiļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas liir par XIII daļas pieņemšanu. (Beidzot lūdzu
pacelties tos, kals atturas. Tādu nav. Pair kārtējo
ieņēmumu. XII dlaļas pieņemšamui nodotas 34 ballsis,
pret — 24 balsis. Kārtējo, ieņēmumu XII daiļa pie-
ņemta,. — Tagad atgriezīsiiimiiles pie kārtējo iieņēimu-
mm, XI dlaļas. — Deputāts P. Zeiibolts savā. iaiikā ie-
-ļniedziils priekšlikumu::

«Pielikumā Nr. 22 II izdevumos § 4., p. 7. summu Ls
150.000.— paaugstināt par Ls 82.000.—, tai pašā laikā I peļņā
§ 1., p. 4. summu Ls I2I2.85'4.600.— paaugstināt par Ls
82.000.—,»

Budžeta kornimiīislijā šis priekšlikums apspriests
un pieņemts. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Zeibolta priekšlikumu.
Tagad: lūdzu paceHties,tos,kas ir pair to. Beidzot lū-
dlzu pacelties tasi, kas atturas. Tādu mav. Par de-
putāta Zeibollta, priekšlikumu nodota 31 balss, pret
— 34 balsis. Priekšlikums noraidīts. ?— Nobalsoša-
nā māk kārtējo liieņēmuimu XI daļa kommisiiijas <re-
dakailjā. Lūdzu pacelties tos,kas, liir pret tās pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par XI daļas
pieņemšanu. Beiidlzot 'lūdzu paoeitiies tos, kas attu-
ras. Par XI daļas pieņemšanu nodotas 37 balsis,
pret — 26 ballsis, atturējušos nav. Kārtējo ieņēmu-
mu XI daļa Ikomimlisijias redakcijā pieņemta. — XII
daļa ir jau1pieņemta. — XIII 'daļa — Vallstsl statisti-
skā pārvalde.
(Tek. Nr. L»

XIII. Valsts statistiskā pārvalde.
168. § 58. Dažādi uzņēmumi.

5. Izdevniecība 10.000 —
169. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 200.—

Kopā XIH .dalai . 10.200.—)

Vārdu neviens nevēlas? — Kārtējo ieņēimuimu
XII daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos. kas
iri pret tās pieņemšanu. Taigad llūdzu pacelties, tos,
kas ir par XIII daļas pieņemšanu. Acīmredzot vai-
rākums. Kārtējo lieņēmiumiu X_I_ daļa pieņemta. —
XIV daļa — Kara .ministrija.

(XIV. Kara ministrija.
170. § 24. Dažādas nodevas.

4. Kancelejas un aktu nodevas 1.500.—
171. § 41. Valsts meži 4.000—
172. § 42. Valsts zemes.

1. Zemju un saimniecību izno-
māšana 8.000.—

2. ZVejas tiesību iznomāšana 400.— S'.ffKk—
173. § 43. Valsts_ ēkas.

1. Valsts eku izīrēšana 25.600.—
174. § 53i. Rūpniecības uzņēmumi.

5. Armijas spiestuve (pielikums
Nr. 31) 38,000.—

175. § 54. Tirdzniecības uzņēmumi.
6. Armijas ekonomiskais veikals 40.000.—

176. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecība 4.000.—

177. § 67. Kustamas mantas pārdošan a 75.000.—
178. § '81. Izdevumu atmaksas.

5. Tiesu izdevumi 1.000.—
20. Dažādas atmaksas 60.000.— 61.000 —

179. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 100.000.—
Kopā XIV daļai 347.500—

________________________________________________________________?
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PIELIKUMS Nr. 31
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nr. 174).

Armijas spiestuves budžets.
A. Pelna un zaudējumi.

I. Pelņa.
§ 1. Operatīvas dalās peļņa 78.072.—

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 47.000.—
§ 12, Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.600 —
§ 3. Saimniecības izdevumi 1.472.—
§ 4. Tīra pelņa valsts ieņēmumos 28.000.—

Kopā
_

7ā072.—

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekli 28.000—
II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 28.000.—)

Vārduneviensnevēlais? — XIV daļa nāk nobal-
sošanā. Ludzu pacelties tos, kas itr pret kārtējo ie-
ņēmumu XIV daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pair XIV daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu mav. Par
XIV daijas_pieņemšamiunodotais. 38 balsis, pret — 27
ballsis, _ Kārtējo liieņēmuimu XIV daļa pieņemlta. —
Ārkārtējie ieņēmumi. IX daļa — Fiinamou ministrija.
(Tek. Nr. Ls

B. Ārkārtēji ieņēmumi.
IX. Finanču ministrija .

a. Valsts saimniecības departaments.
180. § 70. Rīcības pamatkapi-

tālu atmaksas 35.000.—)

Vārdu neviens,nevēlas? Vai referents vēlais vār-
du? Nevēlas. — Ārkārtējo ieņēmiumiu' IX daļa māk
nobalsošana. Lūdzu pacelties tos, kas _ar pret IX da-
ļas pieņemšanu. Taigad lūdzu pacelties tos, kas ir
par IX daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu, nav. Par ārkārtējo ieņēmu-
mu IX daļas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret —
29 balsis. IX daļa pieņemta. — Ārkārtējo ieņē-
mumu X daļa — Zemkopības ministrija.

(X. Zemkopības ministrija.
181. § 41. Valsts meži (pielikums

Nr. 21) 2.696.600.—
a. Zemkopības departaments.

182. § 66. Nekustamas mantas
pārdošana.

1. Zemes 500.000 —
d. Lubānas ezera regulēšanas

darbu pārvalde.
183. § 43. Valsts_ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana 1.500.—
184. § 90. Neparedzēti ieņēmumi 18.500.—

Kopā Lubānas ezera re-
gulēšanas darbu pār-
valdei 20.000—
Kopā X daļai 3.215.600.—)

_ Vārdu pie X daļas neviens nevēlas? Ārkārtējo
ieņēmumu X daļa nāk nobalsošanā.Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tagad lūdzupacel-
ties tos,kas ir par X daļas pieņemšanu.Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādui nav. Par X daļas
pieņemšanu nodotas 36 balsis,, pret — 29 balsis. Ap-
kārtējo ieņēmumu X daļa pienerrota. — Ieņēņiuimu
kopsummasi nobalsošanu atliksim.—Pārejam iuz kār-
tējiem izidevumiiem. I daļa — Valsts Prezidents.

(A. Kārtējie izdevumi.
I. Valsts Prezidents.

l.V.l. § 1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 72.117.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 1.200.— 73.317.—
2. § .2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 500 —

Tek. Nr. Ls

2. Citi pārvaldes izdevumi 4.100.— 4.600—
3. § 3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 17.900.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 4.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 3.000 —
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 5.30O.— 30.200—
4. § 4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 8.500.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 7.200.—

7. Apģērbi, apavi un veļa 300.— 16.000—
5. ? § 5. Ēku pamatremonti 5.000.—
6. § 9. Reprezentācijas izdevumi .

1. Personīgas reprezentācijas
naudas bez norēķināšanās 6.000.—

2. Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 10.000.— 18.000.—

7.V.81.§87. Ordeņu domes.
1. Lāčplēša ordeņa dome 10.000.—
2. Triju zvaigžņu ordeņa

dome 7.500.— 17.500.—
Kopā I daļai 164.'617.—)

Vārds deputātam Vinteinami.
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un oitu

cietušo partija): Augstais nams! Mēs vairākkārtīgi
esam dzirdējuši briesmīgu žēliosainos par saimnie-
ciskām_ grūtībā,m._ Visvairāk šī žēlošanās, par saim-
nieciskam grūtībām ir_ atskanējusi no labā spārna.
Annusa kungs jau vairākkārt lir teicis, ka namsaim-
nieku stāvoklis_ir ārkārtīgi grūts. Tāpat Alberiinga
kungs ir deklarējis lauksaimnieku grūto stāvokli. Ja
grūts ir šo bagāto iedzīvotāju šķiru stāvoklis, tad
trūcīgo valstsi-edzīvoitāiju daļas materiālais stāvoklis
ir vel_ grūtāks. Sakarā ar to būtu dabīgi un loģiski,
ka musu_valsts izdevumu budžetā nefigurētu tik lie-
los apmēros, tādas suimimias, kas paredzētas, nepro-
duktīviem izdevumiem. Šinī gadījumā es domāju tos
izdevumus, kas. domāti dažādu dzīru rikošamai, re-
prezentācijai u. 1.1. Šie izdevumi mūsu valsts izde-
vumu budžetā pārsniedz 10.000.000rubļu. Šisskaitlis
mūsu apstākļos ir par daudz Mels,.

Sakarā ar to, ka ļoti daudz iedzīvotāju grupas
ir pilnīgi aizmirstas mūsu valsts ibudžetā, un ka pla-
šais vēriens budžeta izdevumos nemaz netiek ievē-
rots viņu grūtā stāvoklī, es 'gribētu (griezties pie Aug-
sta nama un lūgt nealizmirislt arī tos pilsoņus, kuri
visu 10gadu valstspastāvēšanas laiku ir bijuši pilnī-
gi 'aizmirsti. Tās ir tās trūcīgās iedzīvotāju miasias,
kuras karš izpostījis, agrākie naudas noguldītāji.
(Šaudams) pa kreisi: «Tas ir tas galvenais!») Pil-
nīgi paireizi — galvenais, jo, ja nebūtu, bijis, šoi bijušo
naudas krājēju un saimniecisko vērtību ražotāju, tad
nezin, kā tagad būtu ar mūsu valsts saimniecisko
pamatu. Tagad šiecilvēki iir tie, kas ir nonīkušiār-
kārtīgi grūtā stāvoklī unpair kuriem neviens mav do-
mājis, sevišķi tie kungi,! kuri' sūdzas vispār par [lie-
lam siaimnieciskām grūtībām. Es domāju, ka mūsu
pirmaispienākumsbūtu vienu daļu no tām summām,
kas_ paredzētas valsts repreizentāaijaS izdevumiem
visā mūlsiu budžetā un šinī igaidījumā konkrēti Valsts
Prezidenta izdevumos, atvēlēt pabalstiem darba ne-
spējīgiem un _ trūcīgiem agrākiem naudas noguldī-
tajiem un karā izpostītiem.

Mūsu IizidevumU' budžetā figurē visdažādākās
pabalstu summas ar visraibākiem: mosaukiumiiem, un
tam mav pat nekāda lietderības rakstura. Tās ir
viemīgi tikai summas, llali varētu saturēt kopā valdī-
bas koalīciju. Liekas gan, ka Augstā mama pirmais
pienākums ir izšķirties, vai mākt pretim ar pabal-
stiem šiem izpostītiem un cietušiem 'cilvēkiem, ku-
ri novesti tik tālu, ka viņiem nav vairsne pajumtes,
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ne veselības, ne imaiizes kumosa, vai atvēlēt valsts
līdzekļus meproduktīvu dzīru rīkošanai Es domāju,
ka mums vispirms jādod {maizei šiem likteņapabēr-
niem, šiem meliaiimā'giiieim cilvēkiem, kuru Latvijā ir
vairāk par 200.000. Sakarā ar to es iesniegšu priekš-
likumus pie visiiemi mūsu izdevumu budžeta poste-
ņiem, kur paredzētas ārkārtīgi lielas reprezentāci-
jas sumimiaisi, daļu no tām strīpot un pārvietot Fi-
nanču ministrijas ārkārtējosjizdevuimos jauna poste-
nī — pabalstiem darba 'nespējīgiem un trūcīgiem ag-
rākiem naudas noguldītājiem um kapā: izpostītiem.

Es domāju, sociāldemokrātu frakcija nevar būt
par tik Melu summu atvēlēšanu igreznām un lep-
nām ballēm. Tāpat es domāju,ka arī demokrātiskie
pilsoņi nevar to aizstāvēt. Visvairāk es oemu,_ uz
Augstānama deputātiem— dažādukonfesiju garīdz-
miekiem, kuriem cilvēcības jūtas būtu jāstāda,pirmā
vietā. (Starpsaiucieni.) Sandera kungs jau uztrau-
cas. ( V. Sandera 'starpsauciens.) Sandera kungs,
Jūs nezināt, cik es esmu paredzējis, Es 'domāju, ka
no attiecīgiem paragrāfiem' sanāks pašreizējos ap-
stākļos pietiekoša summa, lai kaut cik pagaidām va-
rētu .apmierināt šoscietušos cilvēkus. Ja Jūs, Sande-
ra kungs, būsit pret pabalsta summām šiem, nelaimī-
gajiem cilvēkiem, tad Jūsu draudzes locekļi pratīs
pietiekoši novērtēt Jūsu vārdus um airī darbus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie I dlaļas

r

vairāk neviens nevēlais? Vārds referentam.
Referents J. Annuss: Budžeta kommri_iiā sils

jautājumsnav pārrunāts, tāpēc es par to atsauksmi
nevaru dot.

' Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Vinters
iesniedzis priekšlikumu:

«Kārtējos izdevumos I d. tek. Nr. 6, § 9. pīkt. 2. samazināt
par Ls 8.000.—, pārnesot šo summu uz jaunu posteni Finanču
ministrijas ārkārtējos izdevumos pie tek. Nr. 449, v. 48., § 92.
—? pabalstiem darba nespējīgiem un trūcīgiem agrākiem naudas
noguldītājiem un karā izpostītiem.»

Referemts ziņoja, ka šiisi prielks likums fcoimimisiijā
neesot apspriests. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos,kas lir par deputāta Vintera priekšlikumu
(/ Balodis no vietas: «Re', kā mācītāji neceļas!» —
Sauciens pa labi: «Vai Jaukus ceļas?») Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. (J
Balodis no vietas: «Beldavs ir pret!») Beidzot lū-
dzu, pacelties tos, kas, atturas. Tādu, nav. Par de-
putāta Vintera priekšlikumu nodota s 33 ballsis, pret
— 35 balsis. Priekšlikumsnoraidīts. — Nobalsošanā
nāk kārtējo izdevumu I daļa, kommrilsijas redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas iir pair tās pieņemša-
nu. Beidzot_ lūdzu, pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par kārtējo 'izdevumu I daļas pieņemšanu no-
dotas 36 balsis, pret — 33 balsis. I daļa kommisijas
redakcijā pieņemta. — Kārtējo izdevumu II daļial —
Saeima. (K. Ulmanis no vietas,: «Diez','kas inu būs!»)
(Tek. Nr. . Ls

i II Saeima.
8.V.2, §1. Atalgojumi

1. Algas un piemaksas 1.126.854.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 73.575.— 1.200.429.—
9. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 25.040.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 16.300.— 41.340—

10. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 20.000.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 3.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 7.000.—
4. Eku un telpu tekošais

remonts 14.000.— 44.000.—
11. §4. Inventāra jauniegadāšana

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 40.000.—

Tek. Nr. L»
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti 10.100.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 1.000.— 51.100—

12. $6. Izdevniecības izdevumi.
3. Saeimas stenogrammu ie-

spiešana 16.000.—
13. §9. Reprezentācijas izdevumi.

1. Personīgas reprezentācijas
naudas bez norēķināšanās 3.600.—

2. Reprezentācijas naudas ar no-
rēķināšanos 12,200.— 15.800.—

14. §11. Dalību naudas un starp-
tautiskas konferences.

1. Dalību naudas 1.500—
2. Ceļa izdevumi 5.000.— 6.500.—

Kopā II daļai 1.375.169.—)

Vārdu pie II daļas neviens nevēlas? Vārds de-
putātam Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienību): Augstais nams!
Es varu tikai izteikt izbrīnu par to, ka Saeima tik
maz gādājusi pair labu informāciju. Ar infoīrimāciju
es te domāju bibliotēkas izdevumus. Izglītības un
mākslas priekšmetiem Saeiimļa piešķīrusi 10.000latu.
Bet tad nu iznāk tā: ja vēlējumu grāmatā ieraksta
kādus vēlējumus, ja tur ieraksta kādu grāmatu, kas
būtu svarīga Saeimas locekļu informācijai, tad to
strīpo. Pagājušā galdā nostrīpoja manis ierakstīto
«BnciklopediiaBritannica», bet atļāva pitrkt «Erodiklo-
pedia Judaioa». Pēdējo atļāva piirkt tāpēc, ka tā
maksā samērā maz, bet «Enciklopedia Briitaminica»
maksā lielāku naudu. «Enciklopedia Britannica» ir
encikllopediija, no kuras var ļoti, daudz mācīties. Tā-
pat jāsaka, ka tas, kas tur rakstīts par Latviju, ir
uzrakstīts mums draudzīgā garā, ne tā. kā Meiijera
enciklopēdijā, kur par Latviju rakstīts naidīgā garā.
Cik es dzirdēiju, tad šogad, laikam, atvēlēšot līdze-
kļus arī «Enciklopēdija Britannica», pirkšanai! , bet
tad, saprotams, samazinās izdevumus citām vajadzī-
bām,, lai gan mums būtu vajadzīgs vēli ļoti daudz
visādu grāmatu um periodisku izdevumu.

Man jāaizrāda,ka visos citosparlamentos ir vis-
labākās bibliotēkas. Mian pašam, dzīvojot Berlīnē,
bija izdevība dabūt no vācu reichstaga un Prūsijas
lantaga bibliotēkām vislabākās grāmatas. Tur bija
dabūjams viss, tiklab, kas attiecas uiz 'tautlsiaiminiecī-
bu, kā ari uz techiniku. Ja lapskatām mūsļu bibliotēku,
tad tur navdabūjams nekas; piemēram, pagājušā ga-
dā bija nostrīpots angļu «Times», tāpat «Zeitschrift
des Verams deutscher Ingemieure». Tagad šie izde-
vumi ir iegādāti. Tagad mūsu valsts īpašumā vai
valsts nomā ir pārņemta Jelgavas cukura fabrika.
Es biju ierakstījis, lai pasūta kādus cukura rūpniecī-
bas technijskus žurnālus, jo tautas vietniekiem taču
jāspriež par to, ko turpmāk darīt ar cukura fabriku,
bet tagad viņiem nav brīv liinformēties par to, kā ir
ar cukura rūpniecību. Informēti ir tikai spekulanti,
ne tautas vietnieki. Tā tas ir gandrīz ar visiem jau-
tājumiem. Mums ir valsts degvīna monopols, bet
Saeimas bibliotēkā nav neviena žurnāla par vīnrūp-
niecību, par augļu pārstrādāšanas rūpniecību. Visi
līdzekļi tādai literatūrai, kas būtu vajadzīga, nostrī-
poti. Es miimēju kādus 4 žurnālus,, bet mav neviena
no tiem.

Tagad man ar prieku jākonstatē—.kades priekš
gada veltīgi izrunājos, man labā puse pastāvīgi pār-
met, seviš'ķi Arveds 'Bergs miani arvien norāj, ka es
par citu neprotot inunāt, kā tikai par mēsliem —,
ka ariJJlimaņakungs um tāpat citi lir atzinuši, ka šis
lr _tiešām svarīgs jautājuiiros. Tomēr Saeimas infor-
mācijainav neviena žurnāla, kur būtu apzīmētas te-
košas cenas. Te mums vajadzīga vesela rinda pa-
pildu žurnālu, un es domāju, ka nebūtu nemaz par
daudz, ja butu piešķirti! 5000 latu mūsu tautas dar-
binieku techmiskiai 'informācijai.
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Es varu tikai pabrīnīties, cik maz atsevišķas imi-
nistriijas atļāvušas pieprasīt savai informācijai; pie-
mēram Ministru kabinets mākslas um zinātnespriekš-
metiem, ta tad airi savai informācijai saņem tikai
150 latu. Sakalt, ko pair 150 latiem var pasūtīt! Ti-
kai paris dienas avīžu, vairāk neko. Valsts kontrolei
— 300 latu. Es domāju, ka taisni Valstis, 'komtrolei ir
vajadzīga pamatīga .informācija, jo, varbūt, tailsni
Valsts kontroles nepilnīgas informācijas dēļ ir noti-
kušas vislidakas_ nepareizības, tāpēc ka Valsts kon-
trole nav informēta ne par kādām cenām, ,ne pair ko,
kas pasaule notiek.

Finanču ministrija — tā vismaz ir sev atvēlējusi
1850 latu um Ārlietu ministrija — 6000 latu. Ārlietu
ministrijaLir tekoša informācija par muitas grozīju-
miem aitas _ zemes, bet mums šādas informācijas
nav. Bet ka gan Saeima var balsot par muitas lik-
mēm_citam valstīm, ja viņa absolūti nezin, kā ir rī-
kojušas_ciitas valstis, izstrādājot muitas likmes, Nav
ne mazākās iespējas informēties pair šīm lietām, tā-
pēc katra 'ziņā vajadzētu dot iespēju dabūt plašāku
informāciju! neka līdz šim.

Tieslietu minilstrijai atvēlēti, veseli 800 latu, bet
Izglītīlbalsi ministrijai nav atvēlēts itiim, nekas. Tā tad
Izglītī,bas_ministrijai šinī ziņā ir vissliktākais stāvok-
lis. Izglītības ministrijai ir gan atvēlēti 12.000 latu
fcada periodiska izdevuma izdošanai, bet viņas pašas
izglītībai negrib ziedot itin neko.

»
Valsts bibliotēkai'atvēlēti 25.000 latu. Kungi 1, tā

ir tiešām apkaunojoša Metai. Vai jūs ari 'zimāt, cik
lielas summas kultūras valstīs piešķir bibliotēkām?
Anglijā bibliotēkai dod 1 miljonu mārciņu, kas mūsu
naudā būtu 25 miljoni latu; tāpēc airī Anglijai ir liela
un bagāta bibliotēka. Samērā ar mūsu valsts, iedzī-
votāju skaitu Valstis bibliotēkai vajadzētu dot 1 mil-
jonu latu, lai tā varētu, stāvēt kaut cik savu uzdevu-
mu augstumosi, bet mēs ziedojam tikai 25.000 latu.
Tapec ari tagadējā Valsts bibliotēka nevar nekā pa-

t
matīga iegādāties.

Man jāpjiemiiin vēl vienalieta. Ar tām Saeimas
stenogrammiām airī štr dieva darbi. Saeimas steno-
grammas var dabūt tikai Saeimas deputāti um tad vēl
kādas pāris bibliotēkas, bet tieši tautas vietnieku vē-
lētāju — pagastu .bibliotēkās! stemogrammas mav at-
rodamais. Es domāju, ka tautai kā Saeimas deputā-
tu sūtītājai gam ir interese dabūt zināt, ko viņu ievē-
lētie deputāti Saeimā dara, ko tautas vietnieki šeit
runājuši, um par visām lietām — kas vienam otram
depuratslm ir atbildēts. To, kas Saeimā notiek, kas
Saeimā runāts, tur kā noslēpumu,ko tautamevar da-
būt zināt. Lielākopartiju orgāni atstāsta Savu pār-
stāvju runu, bet, protams, neatstāsta to, kas viņiem
pretim runāts,_ ko runājuši viņu pretinieki.. Miam jā-
konstatē, jafcādsi llabās puses orgāns atstāsta to, ko
esi esmu runājis, tad vienmēr mana ruma ir sagro-
zīta um mo tās iztaisīts pavisam kas pretējs. Es do-
māju, ka tautai gan ir tiesība zimāt um viņu arī inte-
resē, ko dara viņas pārstāvji šeit Saeimā. Lai to pa-
nāktu, vajadzētu stenogrammas iespiest vairāk ek-
semplāros. Par Saeimas stemogriaimimiu iespiešanu
izdod 16.000 latu, um tās iespiež laikam 500 eksem-
plāros. Nemaz nebūtu par daudz, ja tās iespiestu
1000 eksempllāros, un tos 500 eksemplārus piesūtītu
pagastiem, lai Saeimas isitenogramimas būtu arī vi-
sās mazākās bibliotēkās. Esi domāju, kā mūsu lau-
ku skalotāji um airī zemniekinav tik meintelligenti,ka
nevēlētos iepazīties ar tautas vietnieku runām šeit
Augstajā namā. _Tagad,__emžel, tas mav iespējams.
Kam tad ir iespējams tapec braukt uz Rīgu un iet
kādā lielākā bibliotēkā lasīt Saeimas stenograimimas?
Tāpat — kam ir iespējams par dārgu naudu tās pa-
sūtīt?

Ar to nodošanu Arveda Berga spiestuvei ari ir

dieva darbi. Bet šī spielstuve ir, laikam, bijusi vis-
lētākā, um tā rīkojas tā:_ jakāds ginilb pasūtīt kādas
runas 'novilkumu, tad irēķima apmēram' tikpat dārgi,
kā tad, ja jāiespiež pilnīgi no jauna, ja burti

^
jāsa-

liek par jaunu. Agrākā Pētersona spiestuve rēķinā-
ja tikai izdevumus par papīru un iespiešanu. Tagad,
ja grib pasūtīt kādu noviilkumiu, jāmaksā tikpat dār-
gi, kā par jaunu iespiedumu. Varbūt labā 'spārna
kungiem tas lir citādi, bet cmlam ir gadījies tā, ka tad,
jaesmu gribējis pasūtīt kādas runas novilkumus vai-
rāk eksemplāros, ir bijis jāmaksā tikpat dārgi,, ka
būtu jāmaksā citā spiestuvē, kur burti jāsaliekjpar
jaunu,. Šāda izturēšanās inekādā ziņā mav demo-
krātiska un nav racionāla. To varētu saprast agrā-
kā cara Krievijā, kur tautadrīkstēja būt informēta ti-
kai par to, ko «augstā valdīšana» vēlas. Pie mums
demokrātiskā valstī taču tā «augstā valdīšana» vien-
reiz var nākt no vienas, otrreiz no otras grupas, un
katrā ziņā tautai ir vislielākā (interese būt pareizi
informētai par to, ko runā viņas vietnieki šeit Saei-
mā. Tagad tas mumlsi mav iespējamus; tāpēc es varu
balsot tikai pret šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Debates par kārtējo izdevumu iii da-
ļu izbeigtas. — Deputāts J. Vimteirs iesniedzispriekš-
likumu. Lūdzu referenta atsauksmi.

'Referents J. Annuss: Budžeta kommiisiia ļoti
sīki apskatīja visus Saeimas izdevumu posteņus, bet
šāda priekšlikuma kommisijā nebija. Tāpēc es par
tonevaru izsacītiels.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts, J. Vinters
iesniedzis priekšlikumu:

«Kārtējos izdevumos II d. tek, Nr. 13, § 9., pkt. 2. sama-
zināt par Ls 8.000,—, pārvedot šo summu uz Finanču mini-
strijas ārkārtējiem izdevumiem kā jaunu posteni pie tek. Nr.
449., v. 4i8., § 92. — pabalstiem darba nespējīgiem un trūcīgiem
agrākiem naudas noguldītājiem un karā izpostītiem.»

Referents atsauksmi nevar dot,bet arī 'neizsakās
pret to, ka priekšlikumu nobalsojam tūlīt. Lieku
uz balsošanu deputāta Vintera priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas Ar par šo priekšlikumu. (A. Eglītis
no vietas: «Ko tad Vinters pats nebalso par savu
priekšlikumu? Pats aizlaidies lapās!») Tagad lūdzu
pacelties tos,kas ir pret deputāta Vintera priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Vintera priekš-
likumu nodotas S balsis, pret — 57 balsis.
Priekšlikums noraidīts, — Nobalsošanā nāk kārtējo
izdevumu II daļa komimisijas redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret II daļas pieņemšanu. Pret tās
pieņemšanu nav neviens. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par II daļas, pieņemšanu. Acīmredzot vairā-
kums. Kārtējo izdevumu II daļa kommisijas redak-
cijā pieņemta. — Deputāts F. Cielēns iesniedzis pa-
ziņojumu par balsošanas motīviem.

«Balsoju pret reprezentācijas summu strīpošanu tāpēc, ka tas
nav racionāli "

Vārdis, paskaidrojumam par šo paziņojumu depu-
tātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie de-
putātu kungi! Reprezentācijai Saeimai, kā mēs zi-
nām, nekādas lielas summas mav paredzētas. Saei-
ma reiz par gadu sarīko vienu tējas vakaru, un tas
ir viss Saeimas reprezenitāciijias apjoms. Vēl ir
gadījumi, kad Saeimai, viņas prezidija personā, iz-
nāk satikšanās!ar sabiedrību, ar diplomātiskiem pār-
stāvjiem; tā tad Saeimai reprezentēšanās zināmā ap-
mērā ir 'nepieciešama. Par summu, kas paredzēta
šiem nolūkiem — 12.000 latu, jāsaka, ka visu šo sum-
mu neizdod; izdod tikai mazu daļu/tās. Tanī ietilpst
Saeimas izdevumi gadījumos, kad, piemēram, kāds
deputāts nomirst um viņu uz Saeimas rēķina pavada
uz kapiem. Tā pagājušā gadā kādu daļu šīssummas
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(

izdeva Raiņa apbedīšanai. Te Vintera kungs nodar-
bojas ar dēmagoģiju; viņš nepazīst šo «reprezentē-
šanās» iekārtu' ,bet pats grib reprezentēties ārzemēs
ar 18. marta likuma dēļ cietušo 10.000 parakstu.

I

Ne viņš spēj, ne var palīdzēt slienu 18. mialrta lliku-
ma dēļ cietušiem. Tā ir tikai demagoģiska izrunā-
šanās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kārtējo izdevumu
III daļa — Ministru;kabinets.
(Tek. Nr. L»

III. Ministru kabinets.
1S.V.3. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksļas 239.254.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 600.— 239.864.—
16. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ce[.a izdevumi .29.944.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 3.215.— 33.159 —

17. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 3.520.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 6.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 275—

E4.

Ēku un telpu tekošais
remonts 100.— 9.895.—

18. §4. Inventāra jauniegadā-
šana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 200.—

_. . Zinātnes, un mākslas
priekšmeti - , 150.— 360.—

19. $6. Izdevniecības izdevumi.
3. Likumprojektu iespiešana 3.500—

20. §9. Reprezentācijas izdevumi.
1. Personīgas reprezentācijas

naudas bez norēķināšanās 6.000—
2. Reprezentācijas izdevumi ar

norēķināšanos 26'.000.— 31.000.—
21.V.49. §51. Piemaksa dažādiem

uzņēmumiem.
12. Latvijas telegrāfa aģentūrai 51.000.—

Kopā III daļai 368.758.—

Valsts autonomo uzņēmumu budžetu projekti
1930./31. s. g.

PIELIKUMS M 1.
Latvijas telegrāfa aģentūras budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

1) Kiosku un _apgādniecības ieņēmumi 143.400 —
2) Ekonomiskas nodalās ieņēmumi 78.000.—
a) No veikalu likvidācijas 25.000.—
4) Redakcijas dalās ieņēmumi 5'2.'6'25.—
5) Dažādi ieņēmumi 2.000.—
6) Valsts piemaksa 51.000.—

Kopā 352.025—

II. Zaudējumi.
1) Atalgojumi 101.62D.—
2) Pārvaldes izdevumi 12.670 —
3_ Saimniecības izdevumi 17.261.
4) Operatīvi izdevumi 220.474.—

Kopā 352.025.—)

Vārdu pie III daļas neviens nevēlas? Vai refe-
rents veļas vardu? Referents arī nevēlas vārdu. —
Deputāts J. Vinters iesniedzis priekšlikumu:

«Kārtējos izdevumosIII d. tek. Nr. 20., § 9., pkt . 2. sama-
zināt par Ls 18,000.—. oarvedot šo summu uz Finanču mini-
strijas ārkārtējiem izdevumiem kā jaunu posteni pie tek. Nr.
449., v. 48., § 92.— pabalstiem, darba nespējīgiem un trūcīgiem
agrākiem naudas noguldītājiem un karā izpostītiem.»

Referents) pair šojpriekšllikuimu sāka to, ko teica
par iepriekšējo deputāta Vintera priekšlikumu. lie-

Iku

deputāta Vintera priekšlikumuuz balsošanu.Lu-
dzu pacelties tos, kas ir par šo pridkšiiikuimiu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzot pa-
celties tos, kas .atturas. Tādu nav. Par deputāta
Vintera prielkšllikuimu nodotas 36 balsis, pret toi no-
dota 41 balss. Priekšlikums 'noraidīts. — Nobalso-

šanā māk kārtējo izdevumu UPI daļa kommīisijas re-
dislkciiijā. Lūdzu pacelties tos, kals iir pret III daļas
pieņemšanu koimm'isijas redakcijā. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Pair kārtējo izdevumu illl daļas pieņemšanu nodotas
47 balsis, pret — 38 balsis._ III daļa komimīisijas
redakcija pieņemta. — Kārtējo izdevumu IV da-
ļa — Valsts kontrole.
(Tek. Nr. Ls

IV. Valsts kontrole.

22.V.4. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 1.107.222.—

12. Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki 6.080.— 1.113.302.—

23. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 56.04$.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 11.536.— 67.581 —

24. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un! telpu uzturēšana 8.280 —
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 4.800—
3. Citi saimniecības izdevumi 1,684.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 6:9.1.— 21.745.—
25. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 0.040.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 300.—

7. Apģērbi, apavi un veļa 300.— 9.640—
26. §<6. Izdevniecību, izdevumi.

3. 'Pārskati, instrukcijas, for-
mulāri u. c. 8,000.—

Kopā IV daļai 1.320.268.—)

_Vārdu meviens nevēlas? IV daļa nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties tos,, kas ir pret kārtējo izde-
vumu IV daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacellties
tos, kas atturas. 6 balsojot pret, kārtējo izdevumu
IV daļa pieņemta. — V daļa — Ārlietu ministrija.

(V. Ārlietu ministrija.

a. Centrālā iestāde.
27.V.5. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 229.704.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki ,6.780.— 236.484.—
28. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 148.000.—
2L Citi pārvaldes izdevumi 39.000.1— 187.000.—

29. §3'. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 24.000.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 5.700.—
3. Citi saimniecības izdevumi (2.400.—
4. Ek_ un telpu tekošais

remonts 4.000.— 36.100.—
30. §4. Inventāra Jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 9.000.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 6.000.— ? 15.000'.—

31. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 11.000.—
32. §10. Informācija un propaganda.

1. Informācija 60.00O —
2. Izdevumi speciālām vaja-

dzībām bez norēķināšanās 30.000.— 90.OOO—
33. §11. Dalību naudas un konferences.

1. Dalību naudas 83.000.—34.V.34. §32. Pabalsti nespējniekiem
u,n_ trūcīgiem pilsoņiem .

4. Trūcīgiem Latvijas pilso-
ņiem' ārzemes 12.000.—

Kopā centrālai iestādei 670.584.—
b. Pārstāvības ārzemēs.

35.V.6. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 1.038.869.—
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Tek. Nr. Ls
36. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 13.500.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 89.000.— 102.500.—

37. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 248.840.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 1.800—
3. Citi saimniecības izdevumi 29.140.—
4. Eku un telpu tekošais

remonts 14.400.— _ 294.180 —
38. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 33,850 —

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 5.100.— 38.950.—

39. §5. Ēku pamatremonti 2.200.—
40. §9. Reprezentācijas izdevumi.

3. Reprezentācijas izdevumi
bez norēķināšanās 138.863.—

41. §84. Pārstāvības bez no-
rēķināšanās 179.874.—

Kopā pārstāvībām ārzemēs 1.795.436.—
Kopā V daļai 2.466.020.—)

Vārds deputātam Cielēnam. (Sauciens no vie-
tas: «Cietušais!»)

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsit!godātie de-
putātu kungi,! Iekams apspriežam tieši Latvijas ār-
politikas līnijas un to iespējamības, pakavēšos pie
vispārējā Starptautiskā stāvokļiaļ, jo tas, bez šau-
bām, tieši min netieši iespaido arī Baltijas valstu
resp. Latvijas valsts stāvoklii un ārējās politikas
iespējamību virzienulsi

Ja īsios vilcienos apskatām vispārējo politisko
stāvokli, tad zināmā mērā politisks barometrs jeb
stāvokļa rādītājs ir patlaban Londonā notiekošā, tā
sauktā 'atbruņošanās konference, šo atbruņošanās
konferenci sasauca Anglijas strādnieku valdība ar
nolūku, kaut arī tikai zināmos apjomos, ierobežot ta-
gadējo bruņošanās sacīksti, vispirms pārtraucot šo
bruņošanasi, Samazinot kara kuģu sfcaiitu un stabili-
zējot uz zināmu laika periodu proporcijas kara kuģu
un apbruņošanās ziņā starp 5 lielajām jūras valstīm.
Kaut arī šīs konferences mērķis ir zināmā mērā
praktiski piemēirdts tagadējā llailka iespējām, larī šais
šauros apjomos, pēc vairāk imiēnešu ilgām sarunām,
šai konferencei "iraktisifcu 'rezultātu mav nekādu.
Šķiet, ka arī pēc šīskonferences beigšanāspraktisku
rezultātu nebūs gandrīz nekādu, vai airi tie būs ļoti
niecīgi, kas neatstās nekāda iespaida uz vispārējo
pasaules politisko stāvokli.

Mēs redzam mo šīkonkrētāpiemēra, ka šī svarīgā
starptautiskā jautājuimiaļkāds lir atbruņošanās jautā-
jums, atrisināšana nav iiespējiama ar kādas atsevi-
šķas valstsi gribu, kaut tā būtu arī lielā Anglijas im-
pērija. Neviens neapstrīdēs, kai Anglijas valdībai,
viņas prezidentam Mlakdonallldlam nebūtu bijiis_labas
gribas pielikt visas pūles, lai panāktu tagadējā bru-
ņošanās drudža pārtraukšanu. Mēs redzam, ka
valstis, kas tagadliek šķēršļus ceļā atbruņošanai un
negrib to sekmēt, ir sekojošās. Vispirms Āzijas attie-
cībās — Japāna un Eiropas attiecībās — pirmkārt
Itālijia un otrkārt — Francija. Šīls valstis meprasa
savu bruņoto spēku samazināšanu, bet gam palieli-
nāšanu. Šaikonkrētā gadījumā izpaužas tās militā-
rās pretešķības, kādaisi šim valstīm iir pasaules' saim-
nieciskās um polītiskās attiecībās. Viss, tas Tāda, ka
šī svarīgā starptautiskā jautājuma atrisināšana, bru-
ņoto spēku ierobežošana, bruņošanās idrudža pār-
traukšanā būs iespējama fikaii starptautiskā ceļā un
iespējama tikai tad, kad visās lielās vilstīs lielākā
vai mazākā mērā valsts vara atradīsies zem strād-
niecības, zem pllašudarba tautas, masu iespaida.

Ja metam islkatu, deputātu kungi, uz pasaules
saimmieoiislkiem jautājumiem, tad redzam aitkāl ba-

rometru, kas līdzīgā kārtā demonstrē mums kapitāli-
stiskās saimniecības chaosu, kapitālistiskās saim-
niecības pretešķības un rāda kapitālistiskās saim-
niecības kļūdas un tās nespēju novērst saminieci-
skās. grūtības. Mēs zinām, ka nesen atpakaļ Že-
ņevā norisamajās, tā sauktā, siainimiieciskākonference,
klās bija spraudusi sev par mērķi — atrast kaut
kādā veidā izeju, atrast līdzekli muitas karu apro-
bežošanai. Šo konferenci ierosināja uz Anglijas
tirdzniecības ministra iniciatīvu, un šinī konferencē
pēc garām um plaisām pārrunām! mēs redzējām iz-
paužamies tās pašas saimnieciskās pretešķīblas, kas
izpaužas kapitālistiskās valstīs. Vilsi tie 'muitas kapi,
muitas robežu pastiprināšanās, muitu palielināšanās,
saimnieciska izolācija atsevišķās valstīs no vienas
puses, saimniecisks uzbrukums citām valstīm no
otras puses ar eksporta prēmijām,, ar cenu nosiša-
nas līdzekļiem, ar valsts līdzekļu palīdzību — viss
tas izpaudās diplomātiskā veidā Zeņevas saimnie-
ciskā konferencē. Problēmas, kas izriet no šī saim-
nieciskā kapa, no visas tās saimnieciskās izolācijas,
kas kopsummā kaitē visām valstīm, arī šinī konfe-
rencē atrada savu, atrisinājumu' rezolūcijā, kūpas
praktiskais) saturs līdzināsi nullei. Mēs, redzam, ka arī
šinī saimniecisko cīņu laukā, saimnieciskā kara
frontē kapitālistiskā pasaule nerod nekādas izejas.

Kādas būs šo divu parādību turpmākais 'attīstī-
bas sekaisc bruņošanās pielaiuguma um imiiiiitāro pre-
tešķību padziļināšanās sekas no vienas' puses; um
no otras — saimnieciskā, nevis konkurences, bet
saimnieciskā ārējā kara padzaiļaināšanālsi sekas valstu
um tautu, stairpā? Beigu rezultātā, cienījamie depu-
tātu kungi, ja tautas masām strādniecības vadībā
attiecīgās lielvalstis nebūs pietiekoši liela iespaida
valstu isiaiiimnieciskās um polītiskās ārējās darbības
veidošanā, tatd mēs piedzīvosim vai. 'nu tuvākā, vai
tālākā nākotnē katastrofu,, kuras, politiskā um saiim-
nieciskā nozīme būs lielāka par to katastrofu, ko
mes pārdzīvojām mo 1914.—1918. gadam. Šīs var-
būtējas nākotnes/ katastrofas apjomi būs daudz iie-
HālkL jo tās dažādās vlallstis um tautas, kas pasaules
kara bija ierautas iimdīrekti, šinī nākotnes karā būs
ierautas diīrekti, piemēram Indija, Japāna, Kona un
veļsela rinda citu zemju. Bez šaubām,, šai katastro-
fai bus daudz lielākas sekas visas pasaules tautām
nekā tasjbiija 1914. gada pasaules karā.

Mazām: valstīm no šīm parādībām, mo šīm ten-
dencēm jānorobežojas, ilaii tāls- netiktu ierautas lie-
lāko valstu politikā, lielāko valstu savstarpējās at-
tiecības. Bez šaubām

^
mazās valstis kā tādasnevar

noteikt pa'saules _ vispārējo politisko stāvokli, nevar
arī noteikt kapitālistiskās pasaules saiimnieciskās po-
lītikas vispārējās līnijas. Šiinī ziņā mazām val-
stīm nav noteicošā svara un vārda,* tāda noteik-
šana mazām valstīm' nepieder uln arī nepiederēs,
bet tas gan pieder un piederēs lielo valstu
dairba ļaudīm:, lielo valstu strādniecībai, iespai-
dojot šo lielo valstu saimniecisko polītiku un
arī valsts ārējo polītiku. Bet kamēr šīs lie-
las valstis savu politisko līniju un savas saimnie-
ciskais attiecības! nav pārveidojušas, kamēr šīs at-
tiecības politiskā ziņā un saimniecisko pretešķību .
lauku padziļinās, tikmēr mazām valstīim jāatrod zi-
nāma izeja, jāatrod zināms virziens savai politikai,
lai' viņas netiktu ierautas šo UieSo valstu preteš'ķī-
bās| , lai maksnimiāllā kārtā tās pasairgātu savu attī-
stību no varbūtēļļām lielo valstu konflagrāciijāim, sa-
dursmēm, neiejaucoties šo valstu pretešķības um
strīdos.

Kādas_ ir šīs pretešķības Eiropas cietzemē, kais
Latviju, kā Eiropas zemi, varētu vairāk interesēt?
Es negribu pakavēties pie lielākām' pretešķībām,"kā-
daspastāv starp Japānu un AmeAuum Ameriku un
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Angliju. Šīs pretešķības tiešā nozīmē mūs mazāk
Interesē. Bet lai ievērojam tās politiskas pretešķī-
bas, kādas atrodamas!tieši Eiropa, sevišķi Austrum-
eiropā, kas var izpausties ka zināma tendence, kas
nākotnē var pārvērsties par zināmu vēsturisku pa-
rādību.

Eiropas cietzeme pec Lokarnalsi un Zeņevas da-
žādām apspriedēm un pēc Hāgas izlīgumiem, bez
šaubām, Vācijas un Francijas attiecībās,, kas iir bijis
visspilgtākais pretešķību avots pēckara polliftisko
seku likvidēšanā, nepārprotamā kāirtā ir noticis zi-
nāms izlīgums, Ir noticis kompromiss starp Vāciju
un Franciju, kur abas puses un zināmas iekšējas
vienošanās pamata grib atrast praktisku izeju kara
sieku likvidēšanai, un, nevis tikai dibinoties, uz Ver-
saļas miera līguma militāro diktātu, bet izejot no
savām zināmām iekšējām politiskām un saimnieci-
skām' vajadzībām', 'šinī ziņā, bez šaubāmi, kon-
statējams zināms stāvokļa noskaiidrojiumDSi, zināms
izlīgums starp Frtalneiju un Vāciju, kas turpināsies
tuvākos gados un gadu desmitos. Līdz ar to_ šis
galvenās pasaules kara pretešķības ir pārvarētas,
un starp Franciju un Vāciju notiek tuvināšanas un
kara iespaida (likvidēšana praktiskās sadarbības
kārtā.

Negribu pakavēties pie Eiropas dienvidiem, pie
pretešķībām starp Itāliju um Franciju. Tur arī ir
svarīga jauna tendence, kas nākotnē Eiropas dien-
vidos var kļūt ļoti ievērojama, parādība,. Bet tā
kā šīs pretešķības atrodas territoriālā ziņā talak
no Baltijas! valstīm, tad mūs tieši tas miazāk varētu
interesēt.

Atļaušos apstāties pie tām: politiskām pretešķī-
bām, kas Latviju var interesēt ne_ tikai, teorētiski,
vēsturiski, bet kas to var (interesēttieši politiski,
tieši 'saimnieciski, kas Latvijas interešu aploka ie-
virzās vistiešākā veidā un vistiešākā nozīme. _ŠIs
Austrumeiropas politiskās pretešķības koncentrējas
attiecībās starp Padomju Krieviju um Poliju. Tagad,
pēc dažādo strīdus jautājumu šādas vali tādas nokār-
tošanas Vafcareinopā, dažādo politisko pretešķību
kamols Austrumeiropā .izvirzās lielā mērā me tikai
Austrumeiropas, bet visas Eiropas jautājuma moj
zīmē. Mēs varam pat konstatēt, kal Vakareiiropa
caurmērā um visā visumā Austrumeiropas politiskas
pretešķības samēirā maz novērtē, jsaimērāmaz saprot
un samērā maz par tām (interesējas., kaut gan, pec
«sairtais pārliecības, visas šīs pretešķības Austrumei-
ropā var kļūt par parādībām, kuras var interesēt
ne tikai visas Austrumeiropastautas um valstilsi, bet
vislielākā mērā arī visu Eiropu.

šis Austrumeiropas politisko pretešķību kamols
slēpjas, bez šaubām, Krievijas, un Polijas savstarpē-
jās attiecībās. Un, kungi, šīs abas ir valstis, kam
robežas ar Latviju, ar kurām Latvijai jāuztur zinā-
mas polītiskās um saimnieciskās attiecības,; tāpēc
Laltviijas tiešaispolitiskais stāvoklis un attiecību no-
kārtošana ar abām šīm valstīm lielā mērā, jame pa-
visam, atkarājas mo tām attiecībām,, kas pastāv šo-
dien, un tām tendencēm, kas izvirzīsies turpmāk
starp abām šīm valstīm. Tagad mēs redzam, ka
starp abām šīm valstīm — Poliju um Krieviju — ir
mierīgas attiecības, mav spilgtu robežu sadursmju,
piemēram robežsargu sadursimjiu, ka tas bija me-
sen, gadus 5—6 atpakaļ. Bet neatkarīgi no tiem
sīkiem notikumiem, kādi norisinājāspierobežas josla
agrāk, Krievijas un Polijas attiecībās nav tendences
savstarpēji isiapraisīties un izlīgt, bet tur izvirzās jau:
tājumii, kas ābu šo valstu attiecības viair tikai isia*-
režģīt, pasliktināt, novest, varbūt, nākotnē pie sma-
gas un dziļas koinflagrācijas.

Vispirms, cienījamie deputātu kungi,, Rīgas mie-
ra līgumā 1921. gadā starpabām šīmvalstīmnovilktas

robežas nav tādas, kādas iir novilktas starp Krieviju
um īstām Baltijas valstīm — Somiju, Igauniju un
Latviju, šīs robežas savā laikā netika novilktas uz
iekšējas savstarpējais saprašanās pamata, bet jgan
uz militāras uzvaras pamata. Šis lir iemesls, kapec
nākotnē šādos vai, citādos aļpsitākļosjun pilnīgi neat-
karīgi no tā, kāda valdība ir Krievijā, var izvirzīties
jautājums par šīs robežas revīziju.

Otrām kārtām Polija kā Austrumeiropas liel-
valsts nav valsts, kas līdzīga Somijai, Igaunijai,
Latvijai um Lietuvai, kas dibinās uz zināmu iekšēju
cpēku saskaņotību, nav valsts, kas sevi pieskaita
pie mazām valstīm ar korrespondējošu ārēju polī-
tiku. Tā iir valsts, kas sevi pieskaita pie _Austruim-
eiropas lielvalstīm. Um tāpēc viņas ārējā politika
izvirzās lielvalsts polītiskās un militārās tendences,
polītiskās un militārās metodes tendences.

Mēs zinām, ka Polijai kā ģeogrāfiskai parādī-
bai, kāda tā ir nodibinājusies pēc kara, ir gan poli-
tiska izeja, ipoilīitjclka un stratēģiska izeja uz Bal-
tijas jūju caur Dancigu. Tomēr šī izeja mav tāda,
ko varētu uzskaitīt par pilnīgi drošu mākošieim gadu
desmitiem. Kaut gan Vācija ir mēģinājusi pēdējā
laikā atrast zināmu saiiiminiecisku saprašanos ar Po-
liju, šī saprašanās nekādā ziņā nebūs tāda, kas va-
rēs dot tādu politisku izlīgumu starp Poliju un Vā-
ciju, kāds pastāv starp Vāciju un Franciju. Vācija
savā iekšzemē ir atzinusi Ellzasu-Loitringu par Fran-
cijas sastāvdaļu; tāpat arī Vācijas partiju lielais
vairākums lir atzinis Ellzasu-Lotringu par Francijas
sastāvdaļu. Turpretim Vācijā nav nevienas politi-
skas partijas, sākot ar koimimūnistiemun beidzot ar
fašKltiem, kas brīvprātīgi, aiz savas iekšējas pār-
liecības atzītu Vācijas un Polijas tagadējo robežu
par vācu tautai pieņemamu. Tāpēc Vācijas un Po-
lijas saimnieciskā izlīgšana ir praktisks kompromiss
tekošo saimniecisko jautājumu nokārtošanai, bet
nav tāds stabilizējošs faktors Austrumeiropā, kāds
ir Vakareiropā izlīgums starp Vāciju un Franciju.
Šinī nozīmē Polijas pieeja pie Baltijas jūras caur
Dancigu nav nodrošināta Polijai uz gadu, desmitiem.
Ja Versaļias miera līgums tiks revidēts, tad tas vis-
pirms tiks darīts attiecībā uz Danaigas,korriidoīru un
Dancigas pilsētu,, i

Polija kā lielvalsts, kā valsts ar zimāimāim taut-
saimnieciskām, politiskām un militārām tieksmēm,
bez šaubām., izjūt savu militāro un politisko pieeju
pie Baltijas jūras tagadējā nozīmē par nepietiekoši
drošu. Tāpēc Polijasattiecīgā militārā literatūrā pa-
rādās' raksti,, kuros uzsvērts citāda veida un citāda
virziena Polijas lielvalsts pollīltiilkais inodirošimājums
nākotnē. Viens mo nodrošinājumiemPolijas militā-
rai un politiskai stiprināšanai nākotnē iir Polijas fe-
derācija ar Lietuvu, lai viņai caur Klaipēdu būtu
nodrošināta pieeja Baltijas jūrai, kas varētu atvie-
tot tagadējo izeju uz Baltijas, jūru caur Dancigu. Tā-
pēc šadun tad Polijā paceļas jiautājumis_par ciešāku
apvienību ar Lietuvu. Mēs savā laikā jau redzē-
jām projektu —ko atbalstījaarī Beļģijas ārlietu mini-
stris Himains, kā Tautu savienības pārstāvis par
Polijas un Lietuvas militāro un tautsaimniecisko fe-
derāciju reisio. Polijas mīliiitāro um tautsaimniecisko
pieeju Baltijas jūrai caur Klaipēdu.

Šis ir vienis» aploks politiskās tendencēs, kas
visaugstākā mērā interesē Latviju, jo Polijas spie-
diena tendence uz Lietuvu nākotnē nevis samazinā-
sies, bet palielināsies.

Latvijas neatkarības pastāvēšanai neatkarīgas
Lietuvas pastāvēšana lir tikpat nepieciešama, kā ne-
atkarīgas Igaunijas pastāvēšana Latvijas, ziemeļos.
Man personīgi' liekas, ka, varbūt, Latvijas neatkarī-
bai vēl lielāka nozīme ir neatkarīgas Lietuvas pa-
stāvēšanai dienvidos nekā neatkarīgas Igaunijas
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pastāvēšanai ziemeļos, jo jareiz Polija okupētu Lie-
tuvu, tad Latvijā sadurtos i Krievijas, i Vācijas, i
citu valstu intereses. Tag konfliktu aploks, kurā
Latviju varētu iesaistīt, būtu daudz lielāks.

Polijas un Krievijas attiecības ir problēma, kas
intereseLatviju vistiešākā veidā. Cienījamiekungi!
Bez vispārīgam^ politiskām pretešķībām starp di-
vām konkurējošām valstīm Eiropā, kādas ir Krievija
un Polija, zināma loma piekrīt arī šo divu valstu
pārvaldes um iekārtas veidam,. Kaut arī me visā
pilinība,_taču zināmā apmērā, kur pastāv preses, bie-
drošanās un sapulču brīvība, kur ir vispārīgās vē-
lēšanās vēlēts parlaments, viens politisks virziens
nevar tik lielā mērā iespaidot valsts iekšējo un ārējo
politiku Te katrā teikā politiskām partijām, ir do-
tas rokās zilināmas korirektīvas, kaut arī tikai zinā-
mos apmēros, ārējās politikas iespaidošanai Tuir-
pjretim valstīs, kur ir vienas partijas diktatūra, ārē-
jas politikas līnijas nosprauž šauras valdošāsgrupas
'intereses.

Ja tagad apskatām abu šo lielo kaimiņvalstu ie-
kārtas veidus — Padoimju Krievijas un Polijas valsts
iekārtu —, tad redzami, ka abās šinīs valstīs pastāv
šauruaprindu diktatūra, kuras iespaids uz valsts po-
lītikas likteņiemir noteicošs,. Krievijā viss iespaids
pieder vienai partijai, kurā slavukārt polītiskās lī-
nijas nosaka diktatoriskā kārtā uz cemtrālisimia pa-
matiem ļoti šauras, aprindas. Līdzīgi tam, mēs re-
dzam arī Polijā, ja ne atklātā veidā, tomēr
maskētā veidā šīs diktatoriskās parādības. Kaut
gan, preses brīvība nav vēl iznīcināta tādā veidā,
kā tas ir Krievijā, tomēr šī preses brīvība Polijā tiek
noteikta pēc militāro grupu ieskatiem. Arī parla-
ments Polijā lielākā vai mazākā mērā iir kļuvis takai
pair parilaimenta ēnu; tas ir parlaments, kas sapulcē-
jas vienīgi tik, cik tagadējās militārās grupas, to
pieļauj ar savu militāro spēku valsts spēku attie-
cībās. Tā tad mēs redzam, cienījamie deputātu
kungi, ka Polijā parlamentu tur savāsi rokās. Polijas
militārās grupas.

Tāpēc Polijas ārpolitikas līnijas var veidoties
pēkšņi, izejot no dažādām varbūtībām un iespēja-
rnilbām, kuras nosialka nevis visu iedzīvotāju un Po-
lijas valsts intereses, bet dažādas miirāžas, uzskatu
iespējamības, fantāzijas. Mēs zinām, ka Polijas
valsts budžets ir zināms;barometrs, kas arī rāda zi-
nāmas tieksmes Polijas valsts attīstībā. Polijas imī-
litārais budžets sistemātiski um neatlaidīgi propor-
cionāli valsts budžetā pieaug, un tagad jaupāri par
40% no visa budžeta -Polija izdod militārām vaja-
dzībām; kaut gan gadus 5 atpakaļ šis-procents bija
zem 30. Šī tendence rāda zināmu Polijas valsts at-
tīstības virzienu, kaisi liek ko pārdomāt arī Polijas
kaimiņiem, jo arī viņu tiešās intereses prasa no-
pietnāki raudzīties uz pulvera pagrabu, kas uzkrā-
jies Austrumeiropā — Polijā.

Ja šinīs divās valstīs ar tādas parādības, tad
arī Latvijas parlamentam, apspriežot Latvijas valsts
ārlietu ministrijasbudžetu ir jāpārrunā Latvijas at-
tiecības pret šīm divām valstīm. Bļodnieka kungs,
varbūt, saprot ārlietu polītiku tā, ka Latvijai nekā-
das attiecības ar šīm divām valstīm nav jānosprauž,
bet tikai mierīgi' jānoskatās, kas notiek Latvijas
valsts iekšienē un nav jāinteresējaspar šīm valstīm.
Tad varbūt Bļodinieka kunga starpsauciens ir vietā.
Bet es domāju,ka Bļodnieka kungam lir taču drusku
vairāk inteliģences nekā_E,gllīša kungam ārējās po-
lītikas jautājumos, un tāpēc es gribu cerēt, ka turp-
māk Bļodnieka kungs varbūt vairs nesauks, tik ne-
asprātīgus starpsaucienus, kā to dažkārt mēdz da-
rīt Eglīša kungs. (A. Bļodnieka stiarpcaucietros.) Nu,
tad es atvainojos pair Jūsu starpsaucienaroesadziir-
dēšanu un labprāt gribu izlabot manu pārmetumu

1

Jums, ka es Jūs salīdzināju^ ar Eglīša kungu. To
apvainojumu tad nu es labprāt ņemu atpakaļ un tur-
pināšu savu runu tālāk.

Attiecības Austrumeiropā starp šīim_divām val-
stīm, bez šaubām, lir tādas, kuru novērtēšana ie-
tilpst arī mūsu Latvijas ārlietu polītikas līniju no-
spraušanā. Bez šaubām, mēs, deputātu kungi, ne-
vairām neviens būt pareģis, arī es tāds negribu but
un negribu nekā pareģot. Bet, cienījamie deputātu
kungi, kas 1914. gada jūlija sākumā, kad visā pa-
saulē lielākā daļa turīgo pilsoņu atradās kūrortos,
vasaras atpūtā, varēja domāt, ka 1924. gada jūlija iz-
celsies katastrofa, kura Eiropā risinās veselus 4 ga-
dus! Jiai nu mēs tagad Austrumeiropā redzam šā-
das tendences šo divu valstu attiecībās, kur militāra
um politiskā sacensība, it sevišķi, militārā sacensība
notiek tik strauji, daudz straujāk nekā Vakareiropas
valstu .starpā, vai tad pastāvot šīm tendencēm,
mēs pēkšņi neatmodīsiimies atkal pie kādas kata-
strofas izcelšanās, pie konflagrācijais, kas pārsteigs
ne tik vien Austrumeiropu, bet arī visu parejo Ei-
ropu. Man jāsaka, ka šinīs tendencēs mēs redzam
bīstamas pazīmes, un nav jāaizmirst, ka apstākļu
gaitai pie reizes, ir lielāks spēks uz cilvēku darbību
nekā tas īpašiem cilvēkiem varbūt liekas. Pati šī mili-
tārā sacensība kā tāda, šī bruņošanās starp Poliju
un Krieviju, šī mīlitārā konkurence ir tāda, kam ir
tendence izpausties varbūt jau tuvākā nākotnē, var-
būt pēc 10 vai 15 gadiem. Tie ir apstākļi, kas kād-
reiz var vilkt sev līdz cilvēkus, tautas un valstis.

Ja tas ir tā, tad, cienījamie kungi, Latvijas, val-
stij jānosprauž siaivasi ārpolitikas, līnijas, savas ār-
politikas! perspektīvas. Šīs tendences, šis prete-
šķību kamols Austrumeiropā mums jānovērtē, lai
varētu racionāli un. lietderīgi iespējas rāmjos virzīt
fftvas zemes ārpolitiku, lai varētu nosargāt savu
zemi, imieram — 'drošam um ilgstošammieram. Pro-
tams — es uzsveru — iespējas rāmjos

^
jo maza

valsts sevi var pasargāt mieram tikai zināma mērā.
Bet mazas valsts polītiskās nākotnes intereses uz-
liek par pienākumu miera nosargāšanu Izpaust ne
tikai šabloniskās frāzēs, intervijās un avīžu ievad-
rakstos, bet uzliek, esi gribētu teikt, par svētu dar-
bības pienākumu, kura pārkāpšanašādā vai citādā
veidā var radīt konsekvences, kuru nozīmi

(un sekasi visā pilnībā tagad nemaz nevair pa-
redzēt. Tāpēc, kungi, sociāldemokrātu strād-
nieku partija aizstāv tādu tēzi: lai Latvijas
valsti pasargātu mieram tagadnē un ari nā-
kotnē, ir nepieciešams, izvairoties no jeb-
kādas iejaukšanās šo divu Austrumeiropas lielvalstu
pretešķības, izvairoties no jebkādas saistības ar
šo lielvalstu ārpolitikas līnijas tendencēm, pieturē-
ties pie sistemātiskas, metodiskas, pārliecinātas,
faktiskas, neutrāilitātes polītikiaisi iepretim šīm divām
lielvalstīm un to ārpolitikas līnijām un tendencēm.
Vēl vairāk, kungi, es domāju, ka Latvijas! valstij ir
pienākums ne tikai veidot viņas ārējās polītikas lī-
nijas, bet viņasipienākums,ir iespaidot arī savusdivus
mazoskaimiņus — Igauniju,unLietuvu, lai arī tās sa-
vās polītiskāslīnijās pieturētos pie tādas pašas, si-
stēmas—metodiskas un pārliecinātas miera un neu-
trālitātes politikas. Šinī nozīmē lai man atļauts,
miksti -runājot, izteikt zināmas šaubas un bažas par
to, vai Latvijas politikavispārii pēdējos gados ir ap-
zināti! ar zināmu mērķveidīgu sistēmu, sekmējusi
tādu Latvijas ārējo politiku. Starp Latviju, un Igau-
niju pastāv politiska un militārā savienība. Mums
nav pietiekošiskaidri zināmas, cienītie kungi, tās po-
lītiskās tendences un virzienu līnijas, kādas ir Latvi-
jas sabiedrotam ziemeļos — Igaunijai. Es negribētu
teiktka Igaunija būtu noslēgusi kādu politisku un
militāru savienību ar Poliju; viņa to nevar noslēgt
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bez Latvijas ziņas, un piekrišanas, joLatvijas-Igau-
nlijas politiskās um militārās savienības līgums tādu
pienākumu uzliek. Bet Igaunijas vispārējās ārējās
polītikas līnijās, iman šķiet, nav tādas politiskas nā-
kotnes slkaidrībals um paļāvības uz Igaunijas poli-
tisko meutirāliitāti iepretim Krievi jasvPoliijas politi-
skiem konfliktiem nākotnes 'iespējamības. Te drī-
zāk redzam piesliešanos, pilnīgu politisku orientēša-
nos,uz Poliju, kasi ir izsaukusi zināmus pārmetumus,
zināmas piezīmes pēdējā laikā pat Igaunijas presē
un Igaunijas sabiedrības vienā daļā.

Cienījamie kungi! Šinī nozīmē es domāju, ka
Latvijas valstij ir ne tikai' tiesības, Latvijas valstij
ir arī zināmi pienākumi, ja viņa savā polītiskā sa-
vienībā lar Igauniju, grib uzturēt miera un meutrāli-
tātes perspektīvas nodrošināšanu. Tāpēc Latvijas
valstij ir tiesības un pienākums zināmā mērā iespai-
dot Igaunijas 'ārpolitikas līmijasi, saskaņojot šīs. līni-
jas, bet me tādā nozīmē, kā viens atbildīgs Igaunijas
valsts ārējās politikas darbinieks teica: «Kur Igau-
nija, tur Latvija» — kā pirmo tēzi un kā otro: «Kur
Latvija, tur tik Igaunija». Cienījamie kungi! Man lie-
kas, mēs nevaram pieturēties, pie tādasi tēzes, ka
katrā gadījumā, katros apstākļos vienai sabiedrotai
valstij jābraucpa tām pašām ārējās polītikas slie-
dēm, kur Ibrauc otra. Šī saskaņošanās ir vajadzīga,
bet viņa var spraust par savu mērķi noteiktu miera
nodrošināšanu, (noteiktu neutrālitātes sargāšanu pret
varbūtējām konfiagrācijām nākotnē starp divām
Austrumeiropas valstīm,.

Cienījamie kungi! Mian liekas, ka Latvijas
valstij ir zināms pienākums politiski ciešāk tuvinā-
ties,, politiski ciešāk saprasties ar Lietuvu. Latvijas
valstij ir politiska nepieciešamība modrošināt šādā
vai aitādā veidā Lietuvas patstāvību, nodrošināt
šādā vai citādā veidā zināmu kopdarbību ar Lie-
tuvu viņas 'neatkarības sargāšanai un līdz ar to
zināmas kopdarbības līnijas nospraušanu vai izstrā-
dāšanu sakarā ar Austrumeiropas vispārējo politi-
sko stāvokli.

Tās būtu īsumā manas piezīmes um domas par
politiskiem apstākļiem, pair Latvijas politiskām at-
tiecībām ar Austrumeiropas un Baltijas valstīm.

Atļaujiet, kungi, īsos vilcienos palkavētiesi tagad
pie saimnieciskās polītikas,un 'saimnieciskiem uzde-
vumiem:. Es jau īsos, vārdos skicēju saimnieciskā
kara ainu, saimniecisko konkurenci, kas tagad pēc
kara Eiropā spilgti redzama. Mēs redzam augstās
muitas, eksporta prēmijas, dumpinga sistēmu, du-
bultveidīgu saimniecisku karu starp valstīm. Šolielo
jautājumu atrisināšana meatkarājas mo mazo valstu
gribas. Bet jā mazās,, sevišķi jaunāsBaltijas valstis
nepratīs kaut jebkādāapjomā saskaņot savu oikono-
milslko darījumu iekšējo- apgrozību, tad Ir skaidrs, ka
šīs jaunāsmazāsBailtijias valstispārvērtīsies par ko-
lonijām, par tautsaimnieciskiem organismiem, kas
pilina apjomā nomāks ļoti bīstamās saiminieciskās
grūtībās. Mēs redzam jau tagad tautsaimnieciskas
parādības Latvijas saimnieciskā organismā, ko nav
radījušiLatvijas tautsaimnieciskās attīstības likumi'.
bet ko izsaukuši vispārējie lielo valstu tautsaimnie-
ciskie likumi, kas atspoguļo sevī lielo valstu taut-
saimniecisko nodarbību, iespaidu un varu.

No vienas puses redzam, ka Latvija zināmā
mērā tautsaimnieciskā nozīmē ir kapitālistisko liel-
valstu kolonija vai tautsaimniecisks piedēklis. Mēs
zinām,,ka Latvijas rūpniecībā apmērāmi 60% pieder
ārzemniekiem. Latvijas banku pamatkapitāla 65%
pieder ārzemniekiem, Es nerunāšu par kreditu, kais
pilnos apjomos dibinās, uz Vakareiropas,banku krē-
dita. Es nerunāšu par tirdznieciskiem apgrozīju-
miem, kas pilnā imērā atkarīgi no Vakareiropas.
Kungi, es nesāku, ka tās ir ļaunas parādības, kas

apkarojamas un izskaužamas. Modernā tautsaim-
niecība, bez šaubām', neatzīst noslēgšanos. Zinā-
mā nozīmē kapitāla imports no kapitāla turīgākām
zemēm kapitāla vājākās zemēs zināmā vēstures at-
tīstības periodā ir pozitīva parādība, kurai mav lie-
kami šķēršļi. Mūsu pēckara (rūpniecība un tausaim-
nieciskā dzīve ne par trešo daļu nebūtu attīstījusies,
ja mūsu rūpniecībā un bankās nebūtu ārzemju ka-
pitāli ieguldīti.

Bet tomēr, kungi, mo otras puses mums jāatzīst,
ka ārvalstu banku kapitālam ir arī savas negatīvas
parādības. Bankas, kas nodibinājušās Latvijā ar
ārvalstu, kapitālu, nodarbojas nevis ar Latvijas, eks-
porta, bet gan ar importa veicināšanu, šinī nozīmē
šīs bankas pārvēršas par ārzemju industrijas un
ārzemju lauksaimniecības pionieriem Latvijā, tās
ir «Vorpost's», cietoksnis, vai forts, lai atvērtu dur-
vis ārzernju precēm un lainojauktumuiibas iespaidu.
Ārzemju kredītam ir tas spēfcsi, kas palielina ār-
zemju preču importu. Tas cenšasnosist vietējo ra-
žojumu cenas, nosist cenas vietējai labībai un arī
rūpniecības ražojumiem.? Mums iir bankas,, kuru, mēr-
ķis ir sekmēt Latvijas importu um apgrūtināt Latvi-
jas tautsaimniecisko dzīvi, Latvijas rūpniecību un
laulksaimniečību.

Cienītie kungi! Kamēr šie mazie tautsaimnie-
ciskie organismi — Latvija, Igaunija un Lietuva —
paliks tādā izolācijas stāvoklī, kā līdz šim tais bijis
visus 10 pastāvēšanas gadus, tik ilgi šīs negatīvās
parādības, ko nes līdzi ārvalstu banku kapitāls, 'no-
stiprināsies šinīs mazās un jaunās agrārās zemēs
vēl vairāk. Un mēs sīajutīsim vēl lielākas grūtības;
sevišķi tās sajutīs lauksaimniecība un rūpniecība
pēc ārvalstu .importa pastiprināšanās un palielinā-
šanās. Man šķiet, ka Baltijas valstis zināmā mērā
varētu novērst šo negatīvo parādību, ko nes līdz
ārvalstu banku kapitāla iesialkņošanās un ieperinā-
šanās, ja viņas, visas 3 unificētu savu tautsaimnie-
cisko dzīvi un pārvērstu savas tautsaimnieciskās
terrnorijasar muitas ūniju par vienu territoriju.

Kaut arī šis tautsaimnieciskais organismsi —
Igaunija, Latvija um Lietuva — skaitītu savās rindās
apmēram tikai 6.000.000 iedzīvotāju, tas tomēr būtu
jau zināms faktors pasaules saimniecībā un varētu
stāties pretim lielajām kapitālistiskām valstīm, kas
darbojas pie mums ar savu tirdzniecisko un, rūpnie-
cisko kapitālu.

Šinī ziņā,pēc sociāldemokrātufrakcijas uzskata,
ir bēdīga parādība, ka. Igaunijas pilsonības vairā-
kums patiešām kvalificējams kā tāds, kas pārredz
tikai savu kaktiņu, tikai savu šauro saimniecību,
zemnieciskās sētiņas aploku un nepārredz vispa-
saules parādībasi, kas, ir kaitīgi, ne tik vien Igaunijas
tautsaimniecībai, Igaunijas tautai un valstij, bet arī
Latvijai. Igaunijas pilsonības īsredzīgais skats bija
tas, kas bremzēja, jauca un pēdējā laikā arī izjauca
tās muitasi ūnijas realizēšanu, ko noslēdza 1927. ga-
dā. Protams, divu valstu attiecībā vispār viena
valsts, nevar _uzspiesit otrai valstij savu gribu, bet
patlaban ir tādi apstākļi, kas liecina, ka šī muitas
ūnija ar Igauniju ir ja ne aprakta, tad vismaz ie-
zārkota.Vēl grūti izšķirt, vai šis mironis, kas tur guļ
iekšā,Jr tāds, kas pavisaim miris, vai arī viņš guļ
tikai letarģiskā miegā. Vai Latvijā radīsies pillsoni-
skas_ aprindas un personas, kas piedalīsies šis letar-
ģiskā miegā iemigušās ūnijas atdzīvināšanā, vai pa-
līdzēs to aprakt, to izšķirs Latvijas politiskā skata
plašums, vai šaurums. Es domāju, ka Latvijas taut-
saimniecība un arī Latvijas valsts politiskie mo-
tīvi uzliek par pienākumu pielikt visu iespējamo
spēku, lai ne tikai atmodinātu letarģiskā miegā ie-
migušo muitas ūniju ar Igauniju, bet tiešām ievir-
zītu to reālās sliedēs. Bet ja mēs šo virzīšanos
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(pretim muitas ūnijas (realizēšanai sapratīsilm tā, kā
to ariietu rniiiiuis-tris Celmiņa kungs Rēveies konife-
remce_nupat_ solījis — uzņemt pagaidu tirdzniecības
līguma iespējami daudz preču, kas savā 'Starpā ap-
grozīsies beiz muitas, tad, latļia^ujiet, cienījamais mi-
.niilsitru prezidenta kungs iuin cienījamais ārlietu rai-
nistrai kungs, Juirns, 'teikt, ka, pēc manām dāmām-,
šada_ nodarbība bus naglas dzīšana muitas ūnijas
zārka.

Man šķiet, 'ka Latvijai 1 iuin me tikai Latviiijai, bet
arī Igaunijai vajadzētu saprast, ka šī muitas ūnija
vajadzīga ne tikai viņam abām savā starpā, bet tik-
pat nepieciešama un, man liekas, vēl vairāk nepiecie-
šama ir muitas ūnija starp Latviju un Lietuvu. Varbūt
Latvijas; uzdevums, būtu mēģināt plašākā apjomā
ievirzīt iepretim Lietuvai tādu tautsaimniecisku no-
darbību, tautsaimniecisku polītiku un arī vispārējo
polītiku, kuras mērķis būtu muitas ūmiija ar Lietuvu.
Neapmierināsimies air domām, ka tāds eksperiments
ar Igauniju ir beidzies bez panākumiem, nepaliksiim
pie šiem pesimistiskiem 1 uzskatisim, bet mēģināsim
uzstādīt konkrētu imēirķi — muite ūnijas sasuieg-
šanu ar Lietuvu, jo varbūt Latvijas vatets tautsaim-
niecībai un Latvijas politiskai nākotnei muitas ūnijai
ar Lietuvu iiir daudz -lielāka nozīme — protams, ja
ta realizētos — nekā muitas ūnijai ar Igauniju,

Esi negribu pakavēties pie motīviem, kāpēc tas
ta iir, bet katrs no mums, kas kaut cik saprot taut-
saimniecību, zin, ka Lietuva «ir visvairāk kļuvusi par
tautsaiminiiedsku koloniju dažāim Vakareiropas/ val-
stīm nekā Latvija. Tas Latvijas tautsaimniecībai
nav izdevīgi Un es domāju, airī Lietuvas! tautsaim-
niecībai tas nav (izdevīgi, ja preču apgrozībā, vipas
importā galveno vietu ieņem lielvalstis un nevis vi-
ņas! kaimiņvalsts — mazā Latvija. Lielvalstu! taut-
saimnieciskais 'iespaids/ atsevišķā mazā valstī, šinī
konkrētā gadījumā Lietuvā, bez šaubām, tādā vai
citādā veidā mēģina (iespaidot arī Lietuvas vispārējo
politisko līniju, novadot to šādā vai citādā virzienā.
Mēs zinām, ka lielvalstu saimnieciskam (iespaidam
zināmos apjomos iet līdz arī taustekļi — attiecīiga's
sūtniecības, kas zināmos apstākļos mēģina uzlikt
savu polītisko veto, īdot politiskus aizrādījumus vai
polītiski iespaidot. Lietuvas politiskai un tautsaimnie-
ciskai nākotnei ir izdevīgāk dot muitas ndaiidumus
Latvijai, vai, arī pilnīgi nojaukt muitas sienu starp
Lietuvu un Latviju, lai varētu būt netraucēta preču
apgrozība starp šīm valstīm. Tas Lietuvai būtu
'Siaimnieciski izdevīgi un, bez šaubām, arī polītiski
izdevīgi savasi politiskās nākotnes nodrošināšanai,
jonākotnes perspektīva Lietuvai iir desmitreiz kom-
plicētāka un draudošāka nekā Latvijai. Tāpēc Lie-
tuvai iir nepieciešami irmeklēt kaiimiiņu, ar ko varētu
savienoties oiikonomiskā un politiskā blokā. Lietu-
vai ir izdevīgāk meklēt Latvijā tādu oikoinomīisko un
polītisko sabiedroto miekā, varbūt, Latvijai Lietuvā.
Latvijas ārpolitikas uzdevums ir iespaidot šinī per-
spektīvā Lietuvas ārpolitikas līniju, tādā virzienā
bona Kde pārliecinot Lietuvas ārpolitikas noteicošās
lapiriindas. Ja (izdotos to zināmā mērā panākt ar
sarunām par Latvijas un Lietuvas muitas ūniiiui, tad,
ticiet man, kungi', atmostosi ļpats no sevisi letarģiskā
mieigā ieimligušais (muitas ūnijas līgums starp Latviju
un Igauniju. Tad Igauniija nedzītu vairs šai muitas
ūnijas zārkā naglas, bet palīdzētu tai atmosties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Laiks aiztek,
bet mian iesniegts priekšiliikiumisi —

pagarināt deputātam Cielēnam runas laiku par 30 minūtēm.

Iebildumu nav? (Runas (laiks pagarināts. Lūdzu
turpināt runu.

F. Cielēns (turpina): (No_ šīm vispārējām, ja va-
rētu tā (izteikties, tuvākās nākotnes politiskām līni-
jām es (atļaušos pāriet uz tekošo- saimniecisko attie-

?

čību nokārtošanu starp Latviju un viņas kaiimiiņ-
valstīim,

Cienītie kungi, Latvijas saimnieciskās attiecības
ar kacmiiņvalstīm nav īsti normālas. Mlēs redzam,
ka iepretim igandrīz vi'Siiem saviem kaimiņieni Latvi-
jai ir pasīva tirdzniecības bilance.

Air Lietuvu šī pasīvā tirdzniecības bijamce nav
samērā krasa, ja arī (iepretim: tai mūsu saimnieciskā
aktivitāte iir.imazāka nekā Lietuvas saimnieciskā ak-
tivitāte Latvijā. Latvija ir importējusi no Lietuvas
peldējos 3 gados» preces šādā apjomā: 1927. 'gadā —
par 7,3 miljoni latu; 1928. gadā — par 5,6 miljoni
latu; 1929. gadā — par 9,6 miljoni latu. Turpre-
tim Latvija, ir eksportējusi! uiz Lietuvu šinīs pašos
3 gados 1927. gadā — par 5,6 miljoni taftu; 1928. ga-
dā — par 5,8 miil(jomi latu um 1929. igadā — par
6,4 -miljoni 1 latu. Tā tad mūsu tirdzniecības! bilance
iepretim- Lieturvai (ir pasīva par 3 miljoniem latu. Tā,
protams, nav samērā liela pasivitāte, bet tomēr tas
lir zināms pirksta norādījums, ka sarunām par tirdz-
niecības līgumu vajadzētu atdzīvoties. Pēc manām
domām, šinīs sarunās vajadzētu, vismaz kā diskusi-
jas materiālu, pārrunāt arī par muitas ūniju, kuru,
protams, 6 mēnešos nevarētu noslēigt. Bet, noslē-
dzot trdznieoības līgumu, vajiadzētu panākt preču
(importa palielināšanos no Latvijas Lietuvā.

Air Igauniju mēs redzam 'gluži tādu pašu pasivi-
tāti. 1927. gadā Igaunija ieveda Latvijā preces par
7 miljoniem latu, 1928. gadā—par 6 miljoniem latu, bet
1929. gadā — par 7,3 (miljoniem latu. Latvija tur-
pretim feveda uz Igauniju 1927. igadā par 3,5 mil-
joniem latu, 1928. gadā — par 4,4 imiljoniiiem latu,
bet 1929. gadā — par 4,5 niiijoniemlatu. Atkal imēs
redzam diezgan lielu pasivitāti.

Iepretim mūsu trešajam kaimiņam—Polijai mēs
redzam šo attiecību attīstību pavisam nenormālu, es
gribētu teikt, zināmā mērā pat pavisami bīstamu.
1927. gadā Polija importē Latvijā preces par 14 mil-
joniem latu, 1928. gadā —? par 20 miljoniem latu un
1929. gadā — par 38 miljonieim latu. Mēs redzam,

ka trīs gadu laikā Polijas preču (imports Latvijā ir
vairāk kā dubultojies. Kungi, kā ir ar Latvijas eks-
portu uz Poliju? Latvija ir <eksportēju$|i uz Poliju
1927. gadā preces par 8 miljoniem latu, 1928. gadā
— par 8 imi!jomiem Jātu, bet 1929. gadā — par ap-
mēram 4 (miljoniem latu. Te ir nepārprotami divas
parādības: pieaugšanas tendence preču importā no
Polijas uz Latviju un krasa slīdēšanas tendence pre-
ču eksportā no Latvijas uz Poliju. Es savā īsā lai-
kā, kas man atļauts, nevaru uzstādīt propozijas un
norādījumus, kas te būtu darāms un kādi soļi spe-
rami. Katrā ziņā šī parādība nav normāla. Mums
jāpadomā par soļiem, kādi būtu 'Sperami, lai kaut
cik izlīdzinātu 'šo tirdzniecības) bilances pasivitāti
iepretim Polijai.

Tālāk es atļaušos, kungi, pakavēties pie beidza-
mā kaimiņa — un atļaušos) teikt, ka tas ir «liast but
not lleast», t. ii. pēdējais bet ne mazākais, išis pēdē-
jais kaimiņš ir vislielākais no pārējiem. Um arī
tautsaimnieciski Latvijas apgrozībā tas liir lielākais
un svarīgākais. Cienītie kungi, ir pagājuši! 2V2 ga-
da kopš tā laika, kad šai, Augstajā namā notika kai-
slīgas ium vētrainas ne tikaii debates, bet cīņas, kad
tika ratificēts kreisāsi valdības laikā noslēgtais La-
tvijas un Krievijas tirdzniecības; līgums. Toreiz
bīskaps Jānis ar Dieva tā Kunga palīdzību un latvie-
šupilsoniskās partijas, kurami nekad mav bijušas po-
litiskā un saimnieciskā ārpolitikā plašākais perspek-
tīvasi, joaktīvi fuzstāljās kā (Krievijas um Latvijas
tirdzniecības līguma visasākie apkarotāji. 2V2 gada
nav ilgs laiks, lai novērtētu kādu tautsaimniecisku
parādību, bet tomēr lir pietiekošs, lai gūtu zināmus
objektīvus /novērojumus.
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Latvijas ujn Krievijas tirdzniecības apgrozība ir
moris linājusies šādā veidā. 1926./27. gada_ — es mi-
nēšu Krievijas saimniecisko jgadu, kas sakasi ar 1.
oktobri — Latvija _r eksportējusi uz Krieviju preces
par Ls 3.000.000.—. 1927./28. galdā—parLs 19,000 000
um 1928./29. gadā — par Ls 39.000.000.—. Turpretim
Krievijas limports Latvija salis pašosgados ir šāds:
Ls 19.000.000.—,Ls 16.000.000.—un Ls 17.000.000.—
Mēs redzam Latvijas arējas tirdzniecības biiilanoes
aiktīvitātii, Ikas 1928./29. gada ir sasniegusi
Ls 21.000.000.—. Protams, visi tie, Ikas kauit_cik
saprot, ko nozīmē šie Ls 21.000.000— Latvijasarē-
jās tirdzniecības vispārējas pasivitātes samazinā-
šanā, novērtēs diezgan augstu šī tirdzniecības līgu-
ma nozīmi, izejot no Latvijas valūtas stabilizācijas,
Latvijas ārējās tirdzniecības bilances pasivitātes sa-
mazināšanas.

Tālāk aizrādīšu īsos vārdos, ko nozīmē
Ls 39.000.000.—, par kuriem eksportētas preces, La-
tvijas tautsaimniecība no ražojošo speķu attīstības
viedokļa. No šiemLs 39.000.000.— rūpniecības ra-
žojumu eksportēts par Ls 35.000.000.—. Cienītie
kungi, šie rūpniecības ražojumi, kas eksportēti par
Lsi 35.000.000.— miz Krieviju, ir ne imiazak un ne vai-
rāk kā 42% no visa Latvijas fabrikātu eksporta.
Laiks man neatļauj, um es arī negribu šeit nolasīt
kādu rakstu no llailkralkst», kas saucas _«Latvis». Sis
laikraksts! savā tautsaiimniecīlbas_ nodala analizē La-
tvijas tirdzniecības bilanci um rūpniecības attīstību.
Mlimētā rakstiņā minēti dsaftfti, ar kuriem radīts,_ka sa-
karā ar Krievijas 'tirdzniecības ilguma noslēgšanu
spēji pieaudzis Latvijas, fabrikātu eksports, um tāpat
arī konstatēts, ka šī veselīga parādība — 'eksporta
palielināšanās — radusies vienīgi ar tirdzniecības
līguma noslēgšanu ar .Krieviju. Taisni šinī nozīme
Krievijastirdzniecības līgums ir izrādījies par visai
svētīgu un tam ir aktivizējoša faktora nozini© musu
tautsaimniecībā. Man patlaban nav pie rokas šī ci-
tāta, bet es domāju, ka Longins Ausēja kungs neap-
strīdēs imamu vārdu patiesību, neteiks, ka es butu
nepareizi citējis,. Šoreiz «Latvis» raksta patiesību
tāpēc, ka skaitli runā gaišu valodu. Ja viņš gribētu
runāt pretim šiem, tautsaimnieciskiem skaitļiem, tad,
jāsaka, «Latvis» būtu necienīgs skaitīties par fi-
nanču miinistpa kunga oficiozu.

Kungi, es negribu plašāk pakavēties pie runām,
ko te tik ārkārtīgi uzsvēra no šīskatedras, kad ra-
tificēja Krievijas tirdzniecības līgumu. Es negribu
pakavēties pie bīskapa Poimimera runas, jo ta mav
nopietni ņemama. Viņš labāk var sarunāties ar Krie-
vijas emigrantiem, katedralles pagraba, bet ne runāt
par ārpolitikas jautājumiem. Ne tikai Pornimiera
kungs, bet ari citi runātāji, kas vismua.z_pretemde, lai
viņus ņemtu nopietni, apgalvoja, ka pec tirdzniecī-
bas līguma noslēgšanas palielināšoties bīstamos ap-
mēros Krievijas imports. To sevišķi veicināšotimui-
tas nolaidumi. Latvijā ieplūdlšot Krievijas preces,
kas izpostīšot Latvijas rūpniecību un 'tirdzniecību.
Latvijas valsts budžetā radīšoties kolosāli zaudē-
jumi. Tagad pēc tirdzniecības līguma 2 gadu pastā-
vēšanas laika mēs neredzam nevienu mojšum parā-
dībām. Latvijas importā Krievija piedalās ar tiem
ražojumiem, kurus viņa kā dabisks ražotājs laiž pa-
saules tirdzniecībā, proti — ar cukuru, petroleju_un
benzīnu. Attiecīgie muitas nolaidumi, bez šaubām,
ir devuši Krievijai zināmu preiferenci, un Krievija
ir palielinājusi savu cukura, petrolejas un benzīna
eksporta daļu Latvijas tirgū absolūti um proporcionā-
li. Latvijas tautsaimniecībai tādēļ nekādi zaudēju-
mu! nav cēlušies, joLatvija neražo ne petroleju, ne
benzīnu. Ar to cukuru, ko ražo Latvijas cukura fab-
rika, varbūt, pietiks Jelgavas apriņķim un Jelgavas
pilsētai, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem nepie-

tiks. Kaš attiecas uz tirdzniecības izpostīšanu, tad
mēs 'neredzam:, ka Latvijas _tiirgotaji, ipedejoļs gados
būtu palikuši nabagāki. Mēs redzam, ka Latvijas
(tirgotāju veikali pllaukst. Ta tad_ ari te nekādas
depresijas, nekāda sabrukuma visa visumā mes ne-
redzam.

Attiecībā uz Latvijas zaudējumiem muitas no-
laidumu dēļ, arī ineredzamjka tie butu sevišķi lieli,
lai gan toreiz līguma slēdzēji 'resp. aizstāvji domāja,
ka eventueili tie muitas nolaidumi, kurus Latvija pie-
šķir Krievijai, sagādās vallistsi kasei, Latvijas fiskami
2.000.000 — 3.000.000 zaudējuma

^
Tagad pec 2V_ ga-

diem,, kamēr šis līgums ir spēkā, izradās, ka fiska
zaudējumi nav sasnieguši tos 5—6 miljonus, ka to
no šīs katedras apgalvoja Klīves kunigs,_arejas tirdz-
niecības! speciālists, un citi kungi, iekšējas tirdzniecī-
bas speciālisti, kuri teica, ka tādi zaudējumi bus. Iz-
rādās, ka Latvijas listei 1928./29. gada, <t. i. gada, kad
Krievijas eksports uz Latviju bija par 17.000.000
latu, zaudējis ar nolaidumiem tikai 1.000.000 latu.

Bez tiem pozitīviem tautsaimnieciskiem _ieguvu-
miem, ka Latvijā ir pacelta rūpniecība, vel jāmin
tie ieguvumi, kas radušies dzelzceļu saimniecība ar
palielinātu transitu, kas savukārt palielinājies, pa-
teicoties līgumam. Piemēram 1927. gada Krievijas
transits caur Latviju uz citam valstīmiirbijis 343.000
tonnu, bet 1928. gadā — 472.000 tonnu. Es nepaka-
vēšos sīkāk pie tā, kā transits virzījies caur os_tam;
tie ir sīkumi, pie kuriem manjnav laika pakavēties.
Bet jāsaka, ka visā visumā mūsu dzelzceļu saimnie-
cība, mūsu valsts ostu saimniecība ar šo Krievijas
transitu pelna ievērojamas summas un siagada La-
tvijas fiskam ienākumus, Latvijas dzelzceļniekiem
um ostu strādniekiemjdarbu un ari Latvijas tautsaim-
niecībai visā visumā zināmus pozitīvus ienākumu
posteņus, kas savukārt uzskatāmi par pozitīvam pa-
rādībām mūsu tautsaimniecības nostiprināšana.

īsos vārdos- saņemot kopā mūsu tirdzniecisko
attiecību morisimāšanos ar lielo austrumu kaimiņu,
jāatzīst, ka šis, ārkārtīgi apkarotais, ārkārtīgi nozā-
kātais un modisikirēditētais Latvijas-Krievijas tirdz-
niecības līgums ir izrādījiespar ļoti pozitīvu parā-
dību Latvijas tautsaimniecība, kupai pretim' mes re-
dzam attiecībās ar pārējiem kaimiņiem tikai pasīvu
bilanci mūsu ārējā tirdzniecībā, bet josevišķi pasīvu
bilanci iepretim Polijai, kuras imports desmitkārtī-
gi pārsniedz Latvijas eksportu uz Poliju.

Cienījamie deputātu kungi! Man liekas, ka no
šīs analizēs, kuru es jiuims rādīju, mums igan vaja-
dzētu kaut ko drusku mācīties, vajadzētu atzīt, ka
ārējo attiecību veidošanai nevajaga pieiet nedz ar
kādu politisku dēmagoģiju, nedz ari ar kādiem poli-
tisku partiju cīņu demagoģijas motīviem vai meto-
dēm, bet gan no lietderības viedokļa — mo politiskas
lietderības un tautsaimnieciskaislietderības viedokļa.
Un šinī nozīmē Latvijas sociāldemokrātu strādnieku
partija atzīsit, ka saimniecisko attiecību veidošana ar
Latvijas valsts kaimiņiem: mav jāpadara atkarīga no
tā, kāds kurami no šiem.kaimiņiem ir iekšējaisjpolī-
tiskais īrežīms. Neatkarīgi no tā, kāds Lietuva šo-
brīd Ir politiskais režīms, Latvijas tautsaimniecības
intereses prasa attiecību nokārtošanuar mūsu 'dien-
vidu kaimiņu, prasa Latvijas politisko attiecību pa-
dziļināšanu un koordinēšanu ar dienvidus, kaimiņu.
Viss tas jādara neatkarīgi!no tā, kāds patlaban Lie-
tuvā ir Iekšējais politiskais režīms. Arī siaimmie-
cisko attiecību veidošana iepretim Krievijai, pilsoņu
kungi, jāveicneatkarīgi no tā, kāds tur ir iekšējais
režīms, kādas šim' režīmam iiekšēljās< politiskās meto-
des, kādi šim režīmam iekšējie politiskie _uzskati
par (reliģiju, baznīcu, zinātai, mākslu un citām kul-
tūras parādībām..
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Cienījamie kungi! Arējā politika mums jāveido,
izejot mo tam lietderības interesēm], ko miumis uzliek
musu ģeopolitiskais stāvoklis. Tas zināmā mērā
uzliek mums arī zināmus neizbēgamuspolitiskus lik-
teņus ārējās polītikas attiecību veidošanāar kaimiņu
valstīm, neatkarīgi no tā, kā šis tautas vai valstis,
vai viņu valdības skatās uz vienu vai otru jautājumu
filozofija,_ imakslā, reliģijā, zinātnē, literatūrā, iekšē-
ja politikā vai citās cilvēka sabiedriskās vai gara
parādībās. Tikai šādā veidā veidojot attiecības,
darbojoties šādā vispārīgā perspektīvā, mēs
varam un mums vajaga sekmēt miera uzturēšanu
Austrumeiropā um saimniecisko sakaru Izveidošanu
um padziļināšanu.

Cienījamie kungi! Ja mēs, ievērojot tādu me-
todi, jautātu, kur ir tās perspektīvas mūsu tagadējai
valdībai, kur ir tās ārējās polītikas līnijas, kur ir tie
mērķi ^ kur ir tie ārējās politikas ideāli tālākai nā-
kotnei, kur ilr te konkrētie mērķi tuvākai nākotnei,
tad, neņemiet ļaunā, es gribētu teikt, ka šinī bilancē
mums ir tik ārkārtīga, pasivitāte, ka aktīvo posteņu
ir loti maz, tie ir paivisam niecīgi. Cienījamai® Cel-
miņa kunga priekšgājējs Baloža kungs mums gan
atsūtīja ratificēšanai parakstītas konvencijas ar
Amerikas savienotām vaistīirn par savstarplgu attie-
cību nokārtošanu, kuras, varbūt, labi skan un kurās
mav nekā melietderīga; bet kurām praktiskas nozī-
mes nav nekādas. Mums ir atsūtītas konvencijas
par noziedznieku izdošanu — tās ir vajadzīgas un
lietderīgas konvencijas —, bet tām nav nekādas no-
zīmes ne saimnieciskā, me politiskā laukā. Mes me-
redzam mūsu ārlietu politikā nekādas konkrētais ak-
cijas, nekādas konkrētas darbības, nekādas konkrē-
tas gribas veidot mulsu ārpolitikas attiecības pretim
zināmiem ārpolitiskiem, ' mērķiem. Šie ārpolitiskie
mērķi mav sasniedzami vienā nedēļā, vienā mēnesī,
ne arī vienā gadā. Te ir gadiem uz priekšu jāsprauž
mērķi un gadiem uz priekšu jāstrādā zināma virzie-
nā. Tikai tad var iet pretirm šfei mērķim, jo ārpoli-
tikas mērķi ir desmitreiz grūtāk sasniedzami ir^a
iekšpolitikas mērķi viņu veidošanā, tādēļ ka t<* vei-
dotājs ir tāds, kas otru veidotāju ?subjektīvi nevar
veidot ar savu gribu, jo tam otram veidotajam lir ari
pašam sava griba un savi mērķi. Bet par Latvijas
pilsoņu ārējās politikas tagadējo periodu jāsaka, ka
pēc Meierovica kunga māves mēs redzamārkārtīgu
bālumu kaiti, ārkārtīgu nevarību, ājkārtīgu bezspē-
ku, ārkārtīgu ©ribas trūkumu, ārkārtīgu perspektī-
vas trūkumu — pat tādu 'gribas trūkumu,_ fca mēne-
šus 3 atpakaļ, pagājušā gada decembri ārlietu imi-
mīistra portfelis mētājās pa kuluāriem un_pa ministru
prezidenta amtišambrai priekšdurvlm. Ārlietu mi-
nistra portfeli piedāvāja katrai partijai, kas piestā-
tos/ pie koalicijas, un katrai personai, kas apsolītos
atbalstīt taigadējo koalīciju.

Celmiņa kunigs, mam te lir portfelī līdz Jūsu in-
tervija «Brīvai Zemei». Tanī biļia teikts, apmēram
sekojošais, Airiietu ministra portfelis lir brīvs, to va-
rēs dot tai grupai, kura iestāsies koalīcija, um jame
tā iestāsies koalīcijā, tald dos atkal citai^ un ja me
tai, tad atkal kādai citai sīkai; um ja tās persona ne-
pretendēs uz ārlietu mlmistraportfeli, tad to dos at-
kal kādai citai. Ārlietu ministra portfelis ir bijis jū-
su iekšējās diplomātijas andelesi objekts, bet me lī-
dzeklis ārpolitikas mērķu uzdevumiem. Jūs neesat
teikuši, ka Jūs ārpolītikas portfeli varat piedāvāt
tai -grupai, kuras ārpolitikas uzskati saskan ar jūsē-
jiem, kā to dara Vafcareiropais ministruprezidenti,
kas dod ārlietu portfeli tāli valsts politiskai grupai,
ar kuru saskan viņa uzskaiti, Jūs piedāvājāt ārlietu
ministra portfeli katrai pretimmācēijai sīkai grupai,
lai tikai viņa iestātoskoalīcijā; kāda būtu ārlietupo-
litika, tas jūs neinteresēja. Te ir izrādīta neciena

ārpolitikai kā tādai, nerunājot par ārpolitikas mēr-
ķiem un uzdevumiem. Un jamēs redzami tik tukšu
vietu, tad, neņemiet ļaunā, cienījamais ministru pre-
zidenta kungs,, ka sociāldemokrātu frakcija šai tuk-
šai vietai uzticību nevar balsot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vimterami.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Negribu pakavē-
ties pie mūsu vispārējās ārējās polītikas, bet gribu
aizrādīt uz atsevišķiem konkrētiem gadījumiem.
Man jākonstatē, ka mūsu ārējā polītika ir bijusi ne-
veiksmīga ne tikai pēdējā laikā, bet visā Latvijas
pastāvēšanas laikā. Beidzot ar to laiku, kad La-
tviju atzina de facto un de jure, mēs nevaram kon-
statēt nekādu nopietnu sasniegumu ārējā politikā.
Taisni pēdējā laikā mūsu ārējās polītikas vadība
pieturas pie tā uzskata, ka vienīgais viņas uzde-
vums ir aiziet uz attiecīgo valstu pārstāvju sarīko-
tiem rautiem, dinejām un dot tādas pretim. Sakarā
ar to arī izskaidrojams, ka tie lozungi, kurus iztei-
ca nelaiķis ārlietu ministris Meierovics par Baltijas
valstu savienības radīšanu u. t. t., ir pilnīgi apklu-
suši un par tiem neviens nedomā. Protams, mūsu
ārlietu ministru kungi brauc uz daudz un dažādām
zemēm, piedalās visādās pārrunās un konferencēs,
tāpat brauc ārzemnieki pie mums, bet nekādu re-
zultātu nav, izņemot tos, ka lielas naudas summas
nomet zemē.

Es nesaprotu, kur meklējama īstā! vaina. Vai
tā meklējama mūsu Ārlietu ministrijas vadītājā, vai
arī tanīs personās, kas reprezentē mūs ārzemēs, vai
šeit centrā, no kurienes dod direktīvas un aizrādī-
jumus, vai tur, kur reprezentē mūsu valsti ārzemēs.
Sakarā ar to mūsu pavalstnieku saimnieciskās un
polītiskās intereses ārzemēs netiek pienācīgi aiz-
stāvētas.

Sevišķi tas zīmējas uz mūsu tuvākiem kaimi-
ņiem, ar kuriem mums ir saimnieciskas darīšanas.
Mēs novērojam, ka mūsu ārējā politikā ir virzieni,
kuri par katru cenu cenšas saistīt Latviju ar dažām
lielvalstīm. Ir tieksmes — saistīt Latviju ar Pa-
domju Krieviju un arī ar Poliju. Šīs tieksmes spilgti
izpaužas mūsu iekšējā valsts dzīvē. Tās tieksmes,
kas valda zināmā iedzīvotāju daļā Latgalē un Ilūk-
stes apriņķī, ir visiem zināms, bet nelaime ir tā,
ka netiek sperti nekādi soļi, lai iznīcinātu šīs pret-
valstiskās tieksmes, kas grib grozīt mūsu valsts ro-
bežas. Neviens nerūpējas, lai šīs tieksmes iznīdē-
tu. Gluži otrādi: šīs tieksmes atbalsta partijas un
grupas, kam ir nopelni tagadējās valdības atbalstī-
šana.

Zīmējoties uz mūsu pilsoņu saimniecisko inte-
rešu aizstāvēšanu, man īsumā jāpakavējas pie La-
tvijas un Krievijas attiecībām. Kā visiem zināms,
1920. gadā noslēdza_ Latvijas-Krievijas miera līgu-
mu. Tagad jau pagājuši turpat 10 gadu (sauciens
pa kreisi:» Un vēl karš nav izcēlies»), bet mūsu
valdība nav atradusi par vajadzīgu spert kaut kā-
dus soļus, lai Padomju Krievija pildītu to, kas šinī
līguma deklarēts un uzrakstīts.

Kad es pagājušā gadā no šīs katedras runāju
par šo jautājumu, tad toreizējais ārlietu ministris
Balodis teica, ka valdība katrā ziņā mēģināšot
spert kādus soļus, lai panāktu miera līguma izpildī-
šanu no Krievijas puses. No tā laika ir pagājis at-
kal gads. Informējoties par šo jautājumu Ārlietu
ministrija, noskaidrojās, ka tagadējā ārlietu vadība
nav spērusi nekādus soļus.

Šis jautājums ir ļoti svarīgs mūsu saimnieciskā
dzīve. Pec agrāko noguldītāju rēķina Latvijai vēl
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pienākas saņemt apmēram 76.000.000 Krievijas
zelta rubļu. Tas ir kapitāls, kas varētu lielā mērā
iespaidot mūsu saimniecisko dzīvi. Pilnīgi neiz-
protams, ar kādiem iemesliem izskaidrot tagadējās
valdības bezdarbību. Viņa taču ir pilsoņu valdība
un aizstāv privātīpašumu. Te ir atklāta labvēlības
izrādīšana vienai valstij, vienai tādai valsts iekār-
tai, kura neatzīst mūsu valsts iekārtu, kuras aktīvie
partiju dalībnieki grauj mūsu valsts iekārtu.

Ja mums, Latvijas pavalstniekiem, pienākas sa-
ņemt šos 76.000.000 Krievijas rubļu, tad bez šau-
bām, tas interesētu visu valsti un vislielākā mērā
arī Latvijas pilsoniskās partijas, jo tā mēs nostipri-
nātu Latvijas valsts iekārtu, nostiprinātu Latvijas
valsts saimniecisko stāvokli. Otrkārt mēs būtu
spēruši ievērojamus solus tās netaisnības izbeigša-
nai, kāda šinī gadījumā ir notikusi (sauciens no vie-
tas: «Cietušiem!») — jā, gluži pareizi, cietušiem
naudas noguldītājiem un karā izpostītiem.

Tā kā ārlietu ministris pagājušā gadā deva ce-
rību, ka valdība šos soļus spers, kas tomēr neno-
tiek, es iesniegšu attiecīgu pārejas formulu, ar kuru
Saeima uzdod valdībai ievadīt sarunas ar Padomju
Krievijas valdību un noskaidrot stāvokli, kādu ie-
ņem Krievija attiecībā uz Krievijas-Latvijas miera
līguma izpildīšanu, zīmējoties uz agrākiem naudas
noguldījumiem. Mums jātiek reiz pie noteiktas
skaidrības, mums jānoskaidro, vai šinī lietā ...
(Starpsauciens.) — Varbūt Jūs ar savām aizsar-
dzēm varēsit to izdarīt! — Mums jānoskaidro reiz
par visām reizēm, vai Krievija, oficiāli deklarējot
savu viedokli, atsakās no šī miera līguma izpildī-
šanas, vai arī viņa saka, ka šis miera līgums ir iz-
pildāms un tikai mūsu valdības vaina ir tā, ka vīna
nesper no savas puses nekādus solus, neievada ne-
kādas sarunas, nekā nepieprasa šī jautājuma no-
kārtošanai. (J Višņas starpsauciens.) Bez šaubām,
Višņas kungs, ja Jūs neprasīsit no sava darba de-
vēja, tad arī viņš varbūt labprāt nedos. —

Bez tam man ir vēl viens priekšlikums citādā
ziņā. Ārlietu resors patērē lielus valsts līdzekļus;
lielas summas prasa reprezentēšanās, banketi, rauti
un dinejas. Bez tam šī ārlietu politika, šī darbība
ir loti neveiksmīga. Tādēļ es lieku priekšā 80.000
latu, t. i. tikai vienu daļu no šiem lieliem līdzekļiem
— 138.863 latiem, kas atvēlēti reprezentācijai bez
norēķināšanās piešķirt darba nespējīgiem un trūcī-
giem agrākiem noguldītājiem. Protams, Ārlietu
ministrijas darbībā tas nekādus sarežģījumus nera-
dīs, varbūt tikai to, ka vienā otrā rautā iztrūks kā-
da pudele šampanieša, kāds kilograms kaviāra. Bet
tie cilvēki, kas novesti postā un nelaimē, tādā kār-
tā būs guvuši ievērojamu atbalstu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Latvijas ārpolitika, bez šaubām, ir atkarīga no La-
tvijas stāvokļa, no tā stāvokļa, ko te jau atzīmēja,
proti, ka Latvija esot kolonijas zemes stāvoklī. Lai
redzētu Latvijas valsts stāvokli, drusku jāapskata
arī starptautiskais stāvoklis.

Uz mūsu frakcijas jautājumu par attiecībām
pret Padomju savienību ārlietu ministris deva savā
atbildē veselu ārlietu polītikas deklarāciju. Tā ir
vienīgā tagadējās valdības ārlietu polītikas dekla-
rācija, ko deva Celmiņš uz mūsu jautājumu. Šinī
ārlietu polītikas deklarācijā ir teikts, ka Latvija ka-
trā gadījumā attiecībās pret visām pārējām valstīm
var un grib sekmēt vienīgi miera polītiku, ka to
viņa grib un var darīt sadarbībā ar Tautu savienī-

bu. Tur ir vel kas vairāk teikts, bet par to runāšu
vēlāk.

Tā tad Latvijas buržujiskās valdības ārlietu po-
litikas deklarācijas pamatā ir miera polītikas jau-
tājums. Paskatīsimies, vai Latvijas buržuāzija šo
miera polītiku grib realizēt, vai tā to realizē, yai ta
to var realizēt un vai to ari dara. Starptautiskās
kapitālistiskās iekārtas, kapitālistisko zemju politi-
ka rāda, ka notiek pastāvīga bruņošanās. Tā tad
tuvojas karš, jo bruņošanās notiek kara dēļ. Notie-
košā Londonas konference ir lieciniece; tā liecina,
ka karš tuvojas. (A. Eglitis no vietas: «No Maska-
vas puses!») Kapitālismam nav iespējams pastāvēt
bez kara, bez bruņošanās. Saimnieciskie cēloņi,
kas sagatavo karu, vispirms ir cīņa tirgu dēļ, cīņa
koloniju dēļ. Šī cīņa ir Francijai, Vācijai, Polijai,
Japānai un beidzot Amerikai un Lielbritānijai kā
lielākām valstīm vienai pret otru. Kapitālistiskām
zemēm jācīnās savā starpā par izejvielām, par ku-
rināmo materiālu, naftu, akmeņoglēm u. t. t. Kapi-
tālisms cīnās par kapitālu eksportu. Kapitālisti cī-
nās ar ieroču palīdzību eksportēt savu kapitālu ci-
tām zemēm. Beidzot jāsaka, ka kapitālismam
karš ir arī pašmērķis, jo ja ir karš, tad ir iespējams
karam ražot un ražoto izdevīgi pārdot. Lūk, šie ap-
stākļi vien jau dzen kapitālistiskās, imperiālistiskās
zemes uz bruņošanos vienai pret otru. Bet viens
no bruņošanās pamatvirzieniem kapitālismam ir tas,
ka pastāv Padomju republiku savienība, kur prin-
cipā vairs nepastāv kapitālistiska iekārta, kur rea-
lizē sociālistisku iekārtu. Še kapitālisms saduras
starptautiskā apjomā ar vienu sestdaļu visas zemes
lodes.

Ja paskatāmies tuvāk kapitālistisko zemju
savstarpējās attiecībās, tad redzam, ka, piemēram,
Ziemeļamerika tagad pēc kara ir viena no visstip-
rākārn kapitālistiskām zemēm, kurai konkurente ir
Lielbritānija. Ziemeļamerika ir Eiropas krēditore.
Tie 10 miljardi dollaru ar 4,5% līdz 1947. gadam ir
Amerikas kapitāls, ko tai ir parādā visas «uzvarē-
tājas» zemes. Tāpēc Amerika var noteikt arī par
Eiropas pārējām valstīm. Ja Amerikai nepatīk
kāds tirdzniecības vai tamlīdzīgs līgums, ko noslē-
gušas Eiropas valstis, tad to vienkārši pārtrauc. To
esam piedzīvojuši ar līgumu ar Japānu un citiem.
Bez tam, Amerikai ir daudzkārt lielāka kuģu ton-
nāža nekā Lielbritānijai. Amerikai ir lielais vai-
rums no visas pasaules dzinējspēkiem, elektrības
u. t. t. Šī valsts nevar citādi rīkoties, kā noteikt
par citām, tās iespaidot un reizē ar to iespaidot ari
mūsu mazo zemīti Latviju, vai nu tieši, vai caur
vienu, otru, trešo no drusciņ lielākām valstīm.
Tāds ir Amerikas kapitāla iespaids vispār tagadējā
kapitālisma pasaulē. Bez tam ir specifiskas citu
kapitālistisko valstu savstarpējās pretešķības. Tā
Francijai ar Itāliju; bet par tām mēs nerunāsim. Tā
saukto Baltijas zemju līnijā sevišķi svarīgi ir kon-
statēt šīs kapitālistiskās polītikas pretešķības un at-
tiecības, konstatēt, kādā stāvoklī un attiecībā ir
Latvija pret tām.

Vispirms jāatzīmē, kāda noteikšana par Balti-
jas zemēm ir Anglijai, Anglijas politikai, Anglijas

'varai. Savā laikā Latvijā slavinātais ģenerālis
Bērts teicis tā: «Sabiedrotie, kuri lielā mērā atbil-
dīgi par rbbežvalstu radīšanu un kuri tanīs ieguldī-
juši daudz naudas, pabalstīs viņu attīstību gan ar
juras protektorāta palīdzību, gan apgādājot tās ar
kara materiālu, gan palīdzot tām arī saimnieciski.»
Lūk, tā ir pateiktas Anglijas kapitālisma attiecības
pret Baltijas valstīm vispār un pret Latviju atse-
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vīšķi. Polijas ārējais aizņēmums arī dabūts ar šo
palīdzību.

Savstarpējās attiecības starp Baltijas valstīm,
piemēram starp Lietuvu un Poliju, raksturo šāds
ģenerāla Žeļigovska teiciens,kuru viņš kādā savā
runa_ sacījis: «Mēs, poļu leiši, 1920. gada oktobrī
uzstādījām par mērķi Viļņu pievienot mūsu senām
zemēm. Šo uzdevumu mēs esam izpildījuši, bet
darbs nav pārtraukts, jo Viļņas atgūšana ir tikai
viens pieturas punkts mūsu gala mērķim 1772. gada
robežu atjaunošanai. Mēs savu darbu beigsim tikai
tad. kad Polijas vēsturiskās robežas būs atjaunotas,
nostiprinātas un visu pasaules tautu atzītas. Bez
šī mērķa sasniegšanas mēs ieročus nenoliksim.» Ko
tas nozīmē? Ja reiz imperiālisma kapitāli pabalsta
Baltijas valstis ar aizdevumiem, ja Anglijas kapitā-
lisms pabalsta Baltijas valstu vadību, tad te pirmā
vieta stāv Polija. Viņa ir tā stiprākā un lielākā un
irierindojama imperiālistisku lielvalstu sastāvā.
Luk. Polija tad arī tiek nostādīta un nostājas kā no-
teicēja Baltijas valstīm un, saprotams, arī Latvijai.
Ko

^
ģenerālis Želigovskis teicis par 1772. gada ro-

bežu atjaunošanu, to viņš nav runājis uz savu per-
sonīgu atbildību; nē, tā ir visas Polijas muižnieci-
basL visas Polijas tagadējās varas, piļsudskiešu ģe-
nerālu politika. Šaipolitikai padodas pārējās gru-
pas, arī poļu sociāldemokrāti.

Ko nozīmē 1772. gada robežu atjaunošana?
Tikmēr ieročus nenoliksim, kamēr robeža nebūs
atjaunota? Tas nenozīme miera polītiku, bet no-
teiktu kara politiku visā Austrumeiropā. Tas nozī-
me uzbrukt Padomju savienībai un ieņemt Kijevu,
jo_ 1772. gadā Kijeva bijusi pie Polijas. Tas ir — da-
būt Latviju, jo 1772. gadā Polijas robežās ietilpa arī
Latvija. Lūk, ko nozīmē šī Polijas imperiālistu po-
litika. Tā esot miera politika, tā esot politika, ar
kuru vajagot iet kopā, ar citiem vārdiem — Latvi-
jas buržuāzijai vajaga iet ar savas varas nāves po-
litiku. Vai viņa to nedara? Viņa to dara.

Ja palasāmies «Latvijas Kareivi», tad redzam,
ka notiek pastāvīgas militāras viesošanās, militāru
viesu apmaiņas, paražu, ceremoniju apmaiņas un
tamlīdzīgi. Notiek dažādas ģenerālštābu majoru
un virsnieku braukšanas no vienas valsts uz otru,
un ne tikai Polijas, Igaunijas, Latvijas militāristu
savstarpējas braukšanas, bet instruktoru braucieni
no Francijas; piemēram ģenerālis Lerons 1928. ga-
dā ieradās instruēt Baltijas valstis militārismā.

Pastāv atklāta PoUjas-Rumanijas militāra sa-
vienība pret Padomju savienību, atklāta Igaunijas-
Polijasļ militāra savienība un slepena Latvijas-Po-
lijas militāra savienība. Ja kara ministris mēģinā-
ja apgalvot, ka tās esot tenkas, tad tas nozīmē, ka
viņš to sacīja pats par sevi. Ja pagājušā vasarā
notika pastāvīga militāra sadarbība: te aeroplānu
demonstrēšana, te jātnieku demonstrēšana visādu
starptautisku majoru klātbūtnē, tad tas viss, pēc
manām domām, nav nekādas tenkas, jo pagājušā
vasarā iesākās Padomju savienības un Kinas kon-
flikts. Tad vajadzēja uz Anglijas imperiālisma ko-
mandu būt gataviem uzsākt karu no vakaru frontes,
ja tikai austrumos Padomju savienība tiktu piespie-
sta pie sienas. Pagājušā vasarā notika ārkārtīgi
daudz militāru viesošanos un parāžu.

Ka Baltijas valstu politika iet tādā virzienā, to
pierada bijušā Igaunijas sūtņa Maskavā Birka
raksts krievu laikrakstā «HaBecTHH» 1926. gada
4. augusta numurā. Birks raksta par bijušo Igauni-
jasārlietu ministri Pīpu, ka viņš nolicis archīvā ne-
uzbrukšanas līgumu ar Padomju savienību. «Pīps
to darīja tāpēc, ka tanī laikā viņš vedis slepenas sa-

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja Rīga, Saeimas laukumā.

runas ar; citām valstīm, sevišķi ar Poliju, kam se-
koja zināmais Polijas ārlietu ministrijas austrumu
nodaļas priekšnieka Jaņikovska brauciens.) Jaņi-
kovskis cēla priekšā Igauniju apdraudošus priekš-
likumus par vienotās frontes dibināšanu pret Pa-
domju savienību, kurā frontē Polija ar savu armiju
ieņemtu valdošo stāvokli un spēlētu Baltijas valstīs
garanta lomu. Pīpa politika nebija Igaunijas tau-
tas interesēs, bet to diktēja no ārpuses.» — Lūk, to
konstatē Igaunijas bijušais sūtnis Maskavā Birks.

Ka tas tiešām tā, to pierāda tas, ka Polijas ģe-
nerālštāba pārstāvji 1928. gada oktobrī apmeklēja
Latviju, Igauniju un Somiju. Polijas ģenerālštāba
izlūkošanas nodaļas vadītājs Štecels 1928. gadā at-
braucis! uz Latviju un Igauniju, kur apmeklējis ģe-
nerālštābus. Tanī pašā oktobrī notika Polijas un
Latvijas kara preses draudzēšanās. Pašu parādes
«Latvijas Kareivī» netiek pat liktas tik redzami iz-
celtas kā Polijas parādes. Tad vēl tas ordeņu lie-
tus, kas nolijis un iespaidojis Skujenieku, Arvedu
Bergu un arī citus.

Nav sevišķs noslēpums, ka Polijas ģenerālštā-
ba izlūkošanas darbība norisinās taisni Rīgā un ka
tai ir sakars ar visām ziņām un tenkām, ko fabricē
Latvijas bulvāra prese un ko laiž no Rīgas uz Lon-
donu. Bieži Londonā lasāms, ka no Rīgas saņem-
tas tādas un tādas ziņas. Nesen atpakaļ bija arī tā-
da ziņa, ka Dancigā nodibinājusies kommūnistu
centrāle ar miljonu rubļu lielu kapitālu, bet vēlāk,
ka Latvijā kommūnistu kustība pastāvot ne ar mil-
joniem, bet «no polītiskās pārvaldes žēlastības».
Tā pātari bija sajukuši! Tā Vakareiropas imperiā-
lisms iespaido caur Poliju visu Latvijas darbību.

Tālāk jārunā par Polijas saimnieciskā kapitāla
intervenciju, par ko te minēja arī Cielēns. Šī inter-
vencija aizvien pieaug. Latvija ir tikusi par starp-
tautiskā kapitāla koloniju. Polijas kapitāls dažādos
veidos iespiežas Latvijas saimniecībā. Atzīmējama
tāda parādība, ka Latgalē ieplūst Polijas sāls, vai
nu legāli, vai nelegāli; zemnieku savienības un, var
teikt, arī Skujenieka firma — «Kristīne Bakman»
strādā ar Polijas oglēm un arī ar Polijas kapitālu;
liekas, arī Jelgavas cukura fabrikas turpmākiem
likteņiem būs zināms sakars ar Polijas kapitāliem,
jo Polijā taču ražo izdevīgi cukurbietes, kamēr La-
tvijā to var tikai mēģināt. Kāpēc Polija nevarētu
te turēt un organizēt fabrikas un ievest.no Polijas
cukurbietes? Tāpēc arī Latvijas 1929. gada tirdz-
niecības bilancē ar Poliju mums ir 24.000.000 latu
liels pasīvs. Arī šie ir Polijas mīlitārpolītikas lī-
dzekļi; bet mērķis — 1772. gada robežas: iekarot
Latviju un Kijevu — ne tik vien šādiem līdzekļiem,
bet ieročiem rokās, kā to Piļsudska uzdevumā de-
klarējis Želigovskis.

Vēl jārunā par vienu politisku un imperiālisti-
sku iespaidojumu, kas Latviju iespaido pēdējos ga-
dos vēl no citas puses — tas ir pieaugošais Skandi-
nāvijas valstu imperiālisms. Skandināvijas valstis,
sevišķi Zviedrija, kara laikā kļuva ļoti bagātas, sa-
krāja kapitālus; viņas tagad grib spēlēt arī politikā
savu noteicošo lomu un, protams, pretstrādniecības
blokā sāk aktīvi piedalīties. Ko nozīmē prezidentu
un karaļu viesošanās? Zviedrijas karaļa viesoša-
nās pagājušā gadā bija kā kāds Skandināvijas valsts
imperiālisma dzejisks izpušķojums, kas maksāja
diezgan daudz Latvijas budžetam. Tā sauktais
spičku aizdevums — vesela Zviedrijas kapitālistu
koncerna preču tirgus iekarošana Latvijā. Tai at-
kal šī karaļu un prezidentu viesošanās ir maska, ti-
kai vīģes lapa.

28
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Zviedrijas imperiālistiskā un kara politika rak-
sturojas ar to, ka piemēram_ 1929. gada 5. decembrī
Stokholmā notika tā saukta Ziemeļeiropas aizsar-
dzības konference, kurā piedalījās Zviedrijas mi-
nistri, vispirms kāja ministris Malmbergs un Somi-
jas aizsargu priekšnieks un Somijas sūtnis Zviedri-
jā. Šīs Ziemeļeiropas aizsardzības konferences
mērķis bija — bruņošanās, kara gatavošana ar Pa-
domju savienību sakarā ar Skandināvijas kapitāla
varas iespiešanos Baltijas koloniju zemītēs. Šinī
«aizsardzības» konferencē konstatēts, ka vajadzīga
visu Eiropas ziemeļvalstu militāra kopdarbība, lai
aizsargātos pret Krievijas briesmām. Protams, ci-
tādi to nemēdz tagad sacīt; kad grib rīkot karu pret
Padomju savienību, tad saka: «Lai aizsargātos pret
Krievijas briesmām». Esot vajadzīgs, lai no Zieme-
ļu ledus okeāna līdz Melnai jūrai apvienotos Skan-
dināvijas imperiālisti ar Polijas imperiālistiem, lai
komandētu. Tā kā Tautu savienībā jāpārvēl Balti-
jas valstu pārstāvis, tad Somijas buržuju avīze
«Helsingin Sanomat» raksta, ka ievēlēt vajaga vai
nu Igaunijas, vai Latvijas! pārstāvi, jo, turpmāk
Tautu savienības dienas kārtībā būs jānāk Krievi-
jas jautājumam». Tā šie imperiālisti caur Tautu
savienību, ar savām Ziemeļeiropas aizsardzības
konferencēm gatavo karu. ?

Es atgriezīšos vēlreiz pie ārlietu ministra dekla
rācijas. Ārlietu ministris bija teicis, ka nodarbošo-
ties ar miera polītiku, un saka, ka «šinī sakarībā lai
būtu atļauts pastrīpot Latvijas lojālo un uztiubas
pilno darbību Tautu savienībā un Latvijas pievie-
nošanos Kelloga paktam», — «Parallēli šai miera
politikai un saskaņā ar tās garu IV.itu savienībā
Latvijas ārlietu vadība jau kopš pirmā Latvijas pa-
stāvēšanas gada centusies nodibināt sevišķi tuvas un
draudzīgas attiecības ar tām kaimiņu valstīm, kas
līdzīgi Latvijai tikai nesen ieguvušas brīvību. Šie
centieni izpaužas Baltijas valstu savienības idejā».
Ko nozīmē: «ar lojālu uzticības pilnu sadarbību ar
Tautu savienību?» Vai Tautu savienība ir tā, kas
grib mieru, vai Tautu savienība ir tā, kas var ko
darīt miera labā, un vai tā arī kaut ko dara? Nē,
Tautu savienība ir dažu Vakareiropas valstu, kapi-
tālisma valstu ierocis, kara ierocis, kara organizē-
šanas ierocis. Šis kara organizēšanas ierocis slēp-
jas aiz miera frāzēm, tāpat kā Skandināvijas impe-
riālisti slēpjas Baltijas valstīs ar karāla viesošanos.
Tautu savienība nekā nav darījusi miera lietā. Pa-
domju savienības ārlietu kommisārs iesniedza Tau-
tu savienībai radikālu, noteiktu atbruņošanās pro-
jektu, kur bija likts priekšā noteiktā laikā visām
valstīm pilnīgi atbruņoties. Tautu savienība norai-
dīja šo atbruņošanās projektu. Noraidīdama īstas
atbruņošanās projektu, Tautu savienība pierādīja,
ka viņa ir kara gatavošanas orgāns.

Lūk, lojālā sadarbībā ar šo orgānu strādājot
mūsu ārlietu politika. Vai pēc šīs sadarbības konsta-
tēšanas kāds ticēs, ka ārlietu ministra deklarācija ir
miera deklarācija? Viņš jau pašā deklarācijā pie-
rādīja, ka tā nav miera deklarācija. Deklarācijā
viņš uzsvēra, ka Baltijas valstu sadarbības mērķis
varot būt vienīgi miera un drošības nostiprināšana
Baltijas jūras piekrastē. Somija prasa no Tautu sa-
vienības šo «drošību» reāli: lai Tautu savienība
palīdz viņai pastiprināt bruņošanos pret Padomju
savienību. Protams, ārlietu ministris deklarēdams
doma to pašu, viņš tikai grib slēpt to ar savu dekla-
rāciju.

Atbilde par Igaunijas un Polijas pēdējo polīti-
sko gājienu t. i. par Strandmaņa vienošanos Polijā:
tam esot tikai laipnības, pieklājības un draudzības

akta nozīme. Viļņas jautājuma Latvija vienmēr esot
ieturējusi pilnīgu neutrālitāti un veļoties to uzturēt
ari ar Lietuvu. Te atkal ārlietu ministris runa pil-
nīgi pretēji faktiem. Viņš pat_ liekas nelasījis, vai
nedzirdējis, ka arī Polijas avīzes bija konstatēts, ka
šim braucienam nav tikai pieklājības brauciena no-
zīme, bet ka tas ir p o 111i s k s brauciens.

Viļņas jautājumā ārlietu ministris laikam ir aiz-
mirsis sava priekšgājēja Baloža, šī nelaimes putna,
uzstāšanos Žeņevā. (Starpsaucieni.)_ Ka tad Balo-
dis uzstājās Žeņevā sakarā ar Liepājas — Romnas
dzelzceļu? (Starpsaucieni.) Ka uzdevuma-viņš
uzstājās Žeņevā? (Starpsaucieni.) Taču Polijas
uzdevumā viņš uzstājās! Tagad savas partijas kon-
gresā viņš taisnojies, aizrādīdams, ka uzbrukumi
tirdzniecības līgumam ar Poliju_ esot nevietā. Ja
eksports uz Poliju esot samazinājies, tad tas esot
izskaidrojams ar konjunktūras pasliktināšanos, _ jo
Polija pati nodibinājusi savu gumijas rūpniecību,
sakarā ar ko galošu izvedumi uz Poliju esot sama-
zinājušies. Ar galošu rūpniecību viņš mēģina no-
slēpt pat saviem partijas biedriem to, ka viņš ir
poļu galošā iesēdies. Turpretim, otras grupas po-
litiķis tanī pašā kongresā, bijušais sūtnis Maskavā,
bēdīgi pazīstamais Ozols, sacījis, ka Latvijas ār-
lietu politika nav bijusi savu uzdevumu augstumos,
t. i. tā paša Baloža ārlietu politika nav bijusi savu
uzdevumu augstumos. Tas uzstājies pret bijušo mi-
nistriJ Tā abi «bijušie» ir viens otru drusciņ pa-
mazgājuši. Bet politika tāpat turpinās, un ārlietu
ministris savā deklarācijā vēl saka, ka Latvija vis
neapbruņojoties, bet katrā izdevīgā gadījumā esot
parādījusi savus nopietni domātos miera centienus.

Bet ko nozīmē tas lielais kara budžets, ko no-
zīmē pastāvīgā aeroplānu būve, ko nozīmē tās pa-
rādes, par kurām es jaurunāju, — vai tā nav bru-
ņošanās? Bruņošanās taču nenotiek mieram! Bru-
ņošanās vienmēr ir bijusi un ir karam! Ko nozīmē
tas, ka Latvijas ārlietu vadība nav mēģinājusi tur-
pināt sarunas ar Padomju savienību par neuzbruk-
šanas līgumu, ko ierosināja Padomju savienība?
Tas būtu kaut kas mieram. (Starpsaucieni pa krei-
si: «Beidz, beidz! Iemācies labāk un tad runā!»)

Jāpiegriežas sociāldemokrātu frakcijas deputāta
Cielēna runai. (Pastāvīgi starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī):Lūdzu solos
netrokšņot!

L. Laicens (turpina): Cielēns savā runā arī
konstatēja, ka Latvija esot kļuvusi lielvalstu kolo-
nija. Tas ir tiešām svarīgs atzinums — un labāk
vēlu, nekā nekad. Mēs esam vienmēr konstatējuši,
ka Latvija ir lielvalstu kapitālisma komandā, ir
lielvalstu kolonija vārda vistiešākā nozīmē. Bet, ja
Cielēns domā, ka miera polītiku un miera nostipri-
nāšanu varētu realizēt tādā veidā, ka Latvija izvai-
rītos no visām tām sadursmēm, kādas varētu būt
starp Padomju savienību un Poliju — tā viņš šeit
izteicās —, tad jāsaka, ka jaLatvija ir kolonijas stā-
voklī, tad ir pilnīgi neiespējami viņai izvairīties no
šīm sadursmēm, jo viņai diktē kolonizatori, koloni-
zatoru kapitāls. Arī šinī ziņā Cielēna nostādījums
ir nepareizs.

No otras puses: vai sociāldemokrāti paši kādā
zemē nopietni domā cīnīties un cīnās pret karu? Nē,
tas' tā nav! Ja ņemam sociāldemokrātu paraugu,
uz kuru atsaucās Cielēns, Anglijas «strādnieku val-
dību» tad taisni tas, ka Makdonalds uz savu ini-
ciatīvu ir sasaucis atbruņošanās konferenci, ir tikai
smilšu kaisīšana acīs, jo gluži labi redzīgākie cilvē-
ki var saprast, ka šādas kapitālistu atbruņošanās
konferences mieru nevar nodibināt, bet makdonal-
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distiem vajadzēja parādīt Anglijas strādniekiem un
Latvijas sociāldemokrātiem, ka viņi ir pacifisti un
runā par mieru. Par to, ko viņi dara, ir visiem
skaidrs, ka viņi turpina Anglijas lordu, Anglijas liel-
kapitālistu, Anglijas lielburžuazijas kara polītiku un
ne ar vienu vien paņēmienu ir parādījuši, ka turpina
visniknāko strādnieku izsūkšanas un apšaušanas po-
lītiku. Makdonalda laikā daudzās angļu kolonijās ir
apšauti strādnieki. Lūk, ko šie miera paraugi dara
darbos! (Troksnis; starpsaucieni; priekšsēdētājs
zvanī.) ,

Ko darīja vācu Millera — Franken valdība ar
sociāldemokrātu noteicošo iespaidu? Viņa būvēja
bruņu kuģi, izlietodama visus līdzekļus pret strād-
niekiem, bruņodamās pret strādniekiem uz ārieni
un uz iekšieni. Šī valdība bija tā, kuras oficiozs
«Vorwārts» vairāk nekā vācu buržuāzijas avīzes
propagandēja sakaru pārtraukšanu ar Padomju sa-
vienību. Šī partija vairāk kā paši katoļi ir gājuši
kopā ar pāvestu. Lūk, tāpēc Cielēna miera polīti-
kai ir tikai pamācības raksturs, kā Latvijas bur-
žuāzijai realizēt savu polītiku. Tiešām Cielēns
buržuāzijas polītiku prot realizēt labāk
nekā paši buržuji; tāpēc viņš tiem var derēt par la-
bu paidagogu. Tiešām ārlietu ministris rūpīgi klau-
sījās Cielēna pamācības. Kāpēc Cielēns un Klāra
Kalniņ reprezentējās Zviedrijas karaļa viesošanās
ceremonijā? Kāpēc Cielēns steidzās pie Strandma-
ņa uzņemšanas? (Sauciens sociāldemokrātu solos:
«Un Laicenu neaicināja!» — Troksnis. Priekšsēdē-
tājs zvanī.) Kāpēc tagad buržuji trokšņodami aiz-
stāv savus pretiniekus, sociāldemokrātus, lai viņus
neatmaskotu? Jums nepatīk, ja atmasko jūsu sko-
lotājus. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu starp-
saucienus izdarīt vienbalsīgi, ne daudzbalsīgi!

L. Laicens (turpina): Tāpat arī sociāldemokrā-
tu frakcijas «labākais» saimniecības pratējs Lo-
renes bija Ulmaņa adjutants Žeņevā, kur buržujiem
vajadzēja nokārtot brūkošās saimniecība^ muitas
lietas, kur faktiski organizējās uz Deterdinga ko-
mandu saimnieciskais bloks pret sociālis'mu. (M.
Lazersona starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt La-
zerson, sarunas nav paredzētas kārtības rullī. (A.
Eglitis no vietas: «Nav paredzēts arī, ka jāgarlaiko-
jas!»)

L. Laicens (turpina): No Cielēna «korrektī-
vām», kuras viņš izdarīja buržuju ārpolitikā, arī
dzirdams, ka kapitālisma stabilizācija iet uz leju,
tuvojas galīga krize. No šīm korrektīvām laikam
būs atkarīga sociāldemokrātu jaunā programma,

kas ir mazliet kreisāka. Kapitālisms iet uz leju, tā-
pēc vajaga kreisāku frāzi.

Beidzot Cielēns (troksnis; priekšsēdētājs zva-
nī) uzsvēra, ka sociāldemokrātu uzskats esot tāds,
ka Latvijas ārpolitiku nospraužot Latvijas ģeofizi-
skais stāvoklis. Tas esot, tā sakot, liktenis. Tā
nu sociāldemokrāti ir nogājuši līdz fatālismam. Tas
ir sociālfatālisms. Jāaizrāda tikai, ka Cielēns ne
vārda nerunāja par strādnieku ārpolitiku. Tas ir
pierādījums, ka Cielēna un sociāldemokrātu ārpo-
litika ir tā pati buržuju ārpolitika, dažreiz pat bur-
žuju ārpolitikas avangards.

Varētu teikt pāris vārdu tieši par pašu ārlietu
budžetu, par dažādām pārstāvībām, reprezentācijas
izdevumiem u. t. t. Bet tas jau buržuāzijas budžetā
citādi nemaz nevar' būt. Tas viss viņai vajadzīgs.
Tikai vienu aizrādījumu: visi ārzemju konsulāti un
konsuli, kā tas ir pierādījies, buržuāzijai nav vaja-
dzīgi nekam citam, kā vienīgi mielastu gadījumiem,
vai arī, lai saslēgtu ārzemēs esošos latviešu jūrnie-
kus dzelžos un palīdzētu kapitālistisko valstu poli-
cijai iebāzt tos cietumā. Šādiem nolūkiem ari pa-
redzētas šīs summas.

No visa ārlietu ministra deklarācijas analizēju-
ma konstatējams, ka visas pasaules buržuāzijas ār-
politikas gala mērķis ir karš pret Padomju savienī-
bu. Šinī kara polītikā neizbēgami ietilpst arī Latvi-
ja ar savu ārpolitiku un kara polītiku, ar savu Kara
ministrijas un Ārlietu ministrijas budžetu. (Sauciens
pa labi: «Diezgan būs!»). Padomju savienība ir
zeme, kas realizē sociālismu, Padomju savienībā
ir strādnieku vara, Padomju savienība ir strādnieku
valsts, un, lūk,pret šo strādnieku valsti, pret strād-
nieku pasaules uzskatu, vispār pret strādniecību prin-
cipiāli un pret sociālismu bruņojas visaskapitālistis-
kās valstis. Ja visāsburžuju zemēskommūnisms prin-
cipiāli tiek apkarots, tad katra buržuju zeme princi-
piāli nodarbojas ari ar polītiku pret Padomju sa-
vienību tādēļ, ka tur kommūnistu partija ir valdošā
Tā tad pašā principā jauvisas tās miera deklarācijas
ir melīgas, jo jaLatvijas iekšienē, tāpat citās zemēs
iekšienē strādniecība tiek apkarota, strādnieki tiek
bāzti cietumos, strādnieki - kommūnisti tiek notie-
sāti ar katorgu, tad tas skaidri pierāda, ka visa šī
ārpolitika, ari attiecībā pret Padomju savienību, lai
kā tā netiktu deklarēta par miera polītiku, ir kara
politika. Tāpēc strādniecībai ir un būs sava starp-
tautiska ārpolitika un kara politika pret buržuāziju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priek-
šā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.20 dienā.)
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1. Valsts budžets 19H0./31. saimniecības gadam:
J. Annuss, reierents ...... 871

A. Rudevics (sociāldemokrāts) 875

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cie-
tušo partija) 882

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 883
N. Kalniņš (sociāldemokrāts! ^89
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 902
N. Maizelis (Bunds . . 912
V. Rubulis, tautas labklājības ministris 914

2. Nākošā sēde 914

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
irclāta.

Dienas kārtībā — valsts budžets 1930./31.saatm-
nieicības gadam. Referents J. Annuss. — Iebildumu
piret dienas, kārtību mav? Dienas kārtība pieņemta.

Turpjlnāslies kārtējo izdevumu aipspriešaina. V
daļa — Ārlietu ministrija.Pie vārda vairāk neviens
nav pieteicies. Debates lizbeiigtas. Vārds referemitaim.

Referenttlsi J. Annuss: Pie Ārlliatu imumiilstrijas
kārtējo izdevumu budžeta deputāts Vinters, iesniie-
dziiis priekšlikumu — samazināt reprezemtācliljas
summu par 80.000 latu un izsniegt šo summu pabal-
stu veidā darba nespējīgiem! un trūcīgiem agrākiem
naudas noguldītājiem. Šādisi priekšlikums budžeta
koimmisioiā mav apspriests. Budžeta kommilsiļja bu-
džeta debatēsi apstājās pie visiemposteņiem, bet tur
nebija iesniegts neviens priekšlikums īsamaizināt re-
prezentācijas summu. Šāds priekšlikums budžeta
koimmīisiijā nav apspriests, tomēr, ja tāds, būtu ie-
smieigtSi, man šķiet, 'budžeta kommiiisija to būtu no-
raidījusi. J

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Vin-
ters, iesniedzis priekšlikumu:

«Kārtējo izdevumu V dala tek. Nr. 40, § 9., p. 3. samazi-
nāt par Ls 80.000.—, pārnesot šo sumu uz Finanču ministrijas
ārkārtējiem izdevumiem kā jaunu posteni pie tek. Nr. 449, v. 48.,
§ 92. —? pabalstiem darba nespējīgiem un trūcīgiem agrākiem
naudas noguldītājiem un karā izpostītiem.»

Referents nevar dot atsauksmi par šo priekšli-
kumu, bet viņam mav iebildumu,, ikai to liek uz bal-
sošanu.Lieku depultālta Viimtera priekšlikumuuz bal-
sošanu. Ludzu pacelties tosi, kais; airi par šo prieikš-
iMkumu. Tagad lūdzu pacelties tos, Ikas ir pret de-
putāta Viimtera priekšUiilkumui. Beidzot lūdzu pacel-
ties, tos, kas atturas. Tādu nav. Pļair deputāta Viim-
tera prielkšliilkumu:nodotas. 30 ballsis, pret — 33 bal-
sis, _ Priekšlikums- moraidītsi. — Nobalsošanā māk
karteio izdevumu V daļa kommisijas, redakcijā.! Lū-
dzu pacelties tos, kais ir pret VI dlaļas pieņemšanu
kommīisiijais redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas iir par V daļas, pieņemšanukommisliaais redakci-ja. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par V daļas pieņemšanu nodotas. 36 ballsis,
pret — 32 Ibailsiis, Kārtējo iedevumu V daļa ikom-
mīisijias redakcija pieņemta. — Pārejas formullia, ko
liesiniedziis)deputāts Vinters pie šīs daļas, māks (no-
balsošana pec budžeta pieņemšanas kopā ar citām
pārejas formulāra — Kārtējo izdevumu VI daļa
Tieslietu ministrija.

(Tek. Nr. L*
VI. Tieslietu ministrija.

a. Ministrija.

42.V.14 §1. Atalgojumi. tM-M
1. Algas un piemaksas 103.749.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 5.836.— 109.585.-

43 §2.. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 5.582.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 4.816—? 10.398.—

44. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 9.170.—
3. Citi saimniecības izdevumi 640.—
4. Ēku un telpu tekošais

remonts 5,978.- 15.788.—

45. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 1.250.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti' 800-— 2.050 -
46. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 6.500.—
2. Periodiski izdevumi 7.000—
3. Pārskati, instrukcijas,

formulāri u. c. 400— 13.900.—
47. §8. Dienesta apģērbi.

1. Dienesta apģērbu iegādāšana 1.600.—
Kopā ministrijai 158.321.--

b. Semāts.

48.V.15 §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 236.823.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 1.080.— 237.903.—
49. §2. Pārvaldes izdevumi.

2. Citi pārva'des izdevumi 3.560.—
50. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 5.548.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 650.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 6.485. 12.683.—
51. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 1.000.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 1:000.— 2.000—

Kopā Senātam 256.146.—

c. Tiesu palāta.

52.V.16 §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas -71.334.,—

53. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Cēla izdevumi 3.011.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 11.081.— 14.092.—

54. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 273.—
3. Citi saimniecības izdevumi 300.— 573.—

55. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi I.55i2.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 900.— 2.452.—
Kopā Tiesu palātai 288.451.—

d. Rīgas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.
56.V.17 §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 988.473.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 21.600— 1.010.073.—
57. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 30.366.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 61.217.— 91.583.—

58. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 20.612—
3. Citi saimniecības izdevumi 1,510 —
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 22..241— 44.363.-
59. §4. Inventāra jauniegadāšana.
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Tek. Nr. Ls

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 4.366.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 700.—

3. Sanitārie un ārstniecības pie-
derumi 1.000.— 6.066.—

Kopā apgabaltiesai 1.152.085.—

Miertiesas.

60.V.18. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 415.225.—
2. Virsdarbi, .brīva līguma

pagaidu darbinieki 8.160.— 423.385.— ?
61. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 2.'630.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 18.307.— 20.937.—

62. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 16.403.—
3. Citi saimniecības izde-
vumi 950.—
4. Ēku un telpu tekošais re- -

monts 2.200.— 19.553.—
63. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecības
piederumi. 5.600.—

Kopā miertiesām 469.475.—
Kopā Rīgas apgabaltiesai 1.621.560.—

e. Jelgavas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.

64.V.17. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 422.492.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 7.800.— 430.292 —
65. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 13.219.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 22.944.— 36.163.—

66. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 9.227.—
3. Citi saimniecības izdevumi 690.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 5.009— 14.926. -
67. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 1.315.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 400. 1.715 —

Kopā apgabaltiesai 483.096.—

Miertiesas.

68.V.18.§1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 144.421.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 5.280.— 149.701 —
69. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceja izdevumi 2.486.—
2. Citi pārvaldes izde-

vumi 6.525.— 9.011,—
70. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 10.045.—
3'. Citi saimniecības izde-

vumi 320.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 6712.— 11.037.—
71. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim^
niecības piederumi 2.458.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 200.— 2.658.—

Kopā miertiesām 172.407.—
Kopā Jelgavas apgabaltiesai 655.503.—

f. Liepājas apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.

72.V.17. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 293.748.—
2. Virsdarbi, briva līguma

pagaidu darbinieki 4.992.— 298.740.—
73. §2. Pārvaldes izdevumi.

Tek. Nr. L»
1. 'Ceļa izdevumi. 10.490.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 19.270.— 29.760.—

74. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 9.369 —
3. Citi saimniecības izde-

vumi 720.— ,
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 10.852.— 20.941.—

75. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim- 77

niecības piederumi 1.080.—
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti 270.— 1.350.—
Kopā apgabaltiesai 350.791.—

Miertiesas.

76.V.18. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 85.200.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 3.840'.— 89.040.—
77. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 538.—•
2. Citi pārvaldes izde-

vumi 3.-84.— 4.422.—
78. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Eku un telpu uzturēšana 0.435.—
3. Citi saimniecības izdevumi 200.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 300.— 2.935.—
79. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi i 690.—

Kopā miertiesām 97.087.—
Kopā Liepājas apgabaltiesai 447.878.—*

g. Latgales apgabaltiesa.

Apgabaltiesa.
SO.V.17. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 664.716.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 17.984.— 682.700.—
81. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 30.282.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 48.025.— 78.307.—

82. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku-un telpu uzturēšana 10.983—
3. Citi ^saimniecības izde-

vumi 1.571 —
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 1.062.— 13.616.—
83. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 12.565.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 842.— 3.407.—

Kopā apgabaltiesai 778.030 —

Miertiesas.

84.V.18. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 260.880 —
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 12.480.— 273.360.—
85. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 2.062.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 12.142,.— 14.004 —

86. §3. Saimniecības izdevumi .
1. Eku un telpu uzturēšana 14.802—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 242—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 3.063.— 18.107.—
87. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecības
piederumi 3.075.

Kopā miertiesām 308.746.—
Kopā Latgales apgabaltiesai 1.086.77&—
Kopā ministrijai un tiesu

iestādēm, 4.509.636.—

h. Cietumi.
S8.V.19.§1. Atalgojumi.

I. Algaj. un piemaksas 1.541.137,
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Tek. Nr. L«

89. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 4.000.—
2. Citi pārvaldes izde-

vumi 11.416.— 15.416.—-
90. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 223.162.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 02.230.—,
3. Citi saimniecības iz-

devumi 10.435 —
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 40.000.— 295.827.—

91. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi 7.500.—
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti _ 4.550.—
3. Sanitārie un ārstniecības pie-

derumi 1.700.—
4. Satiksmes līdzekli 9.980.—
5. Mašīnas, ierīces un darba

rīki 1.940.—
6. Ieroči 800.—
7. . Apģērbi, apavi un veļa 131.538.—
8. Dzīvais inventārs 700.— 158.708.—

92. §5. Eku pamatremonti 22.643.—
93. §6. Izdevniecības izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas, for-
mulāri u. c 700.—

94. §7. Uztura izdevumi.
, 1. Pārtika 536.861.—

2. Pārējie izdevumi 31.843.— 568.704.—
95. §8. Dienesta apģērbi,

1 Dienesta apģērbu iegādāšana 39.628.—
Kopā cietumiem 2.642.663.—
Kopā VI daļai 7.152.298.—)

Vārds deputātam 'Rudeviicam.
A. Rudevics (sociāldēmPkraits): Godājamie de-

putātu kungi!! Jau vairāk reižu mēs esam runājuši
par Tieslietu ministrijas budžetu um aizrādījuši uz
tiesuresora, galvenā kārtā mulsu tiesu iestāžu tenden-
ciozo politiku. Mūsu tiesu iestāžu šķiru politikāun to
vienpusībā airī šogad nekas mav grozījies. Var tikai
teikt, ka, ja mūsu labā spārna pilsonība lair katru
gadu kļūst aktīvāka savā, politikā pret strādniekiem,
tad šiimī aktivitātē nepaliek Iepakaļ ari imūsu tiesu
politika; tāpēc šiimī vispārējā virzienā gribu piegriez-
ties) tikai tiem jaunākiemfaktiem, kiais arvien uzpeld
mūsu tiesu praksē.

Vispirms gribu vērst uzmanībuuz tiesupolitiku
pret preses brīvību. Jums zināms, ka jautājumāpar
presi iir notikušas zināmas pārmaiņas, (sakarā ar li-
'kumu, kas moliiedz Saeimas, deputātiem kā neaizka-
ramām vai tiesu iestādēm grūti sasniedzamām) per-
sonām1, parakstīt periodiskus izdevumus, Š© ap-
stāklfi tadnu jo sevišķi akti vi sākusi liizmantot mulsu
prokuratūra um Iekšlietu ministrija, cik tālu viņai ir
tiesības ierosināt um aizrādīt uz šlim lietām, tāpat arī
mūsu tiesas. Par politiska satura rakstiem, par ko,
pastāvot agrākai kārtībai, prokurors pie atbildības
nesauca, tagad me tikai velk pie atbildības, bet arī
sodī. Šinī sakarībā gribu aizrādīt uz dažiem lak-
tiem. Piemēram «Sociāldemokrāta» redaktors ne-
sen saņēma sodu: — vispirms 3 nedēļas, tad — 2
mēnešus cietuma — par'politiskiem rakstiem «Soci-
āildēmokratā ». ' fe&v

Kādi varētu būt itie riaksti^bar ko šis redaktors
saņēma bargo sodu? —

_ApvaimošanaiSi alktā atzīmēti apvainošanas imiar
teriāll. apmēram šadil: «Strādnieku žņaugšanas) po-
litiku tagadējā _reakaiomārā valdība iesākusi uz vi-
sals līmijas. Dažādi projekti, viems reakcionārāks par
otru, nav nekāda fantaziija,, bet ir tagadējās valdības
fleāl nodomi par mantīgo šķiru aizsardzību ar aug-
stām muitām un nodokļu atcelšanuun par visu nastu
uizvelšanu strādnieku šķirai... Lieta negrozāstikai
ap slimokasu pārvaldēm, nedz ap kādu atsevišķu li-

kūmu, bet ap veselu strādnieku š_ķiras žņaugšanas
sistēmu, pie kūpas ķēruslesi tagadēja koalieijai. Se-
višķi tas veids, kādā tagad gatavo uzbrukumus!slir

?mio kasēm, atgādina tīģera Uēcienu no paslēptuves
virsū savam laupījumam, ilai to saplosītu... Val-
dība sākusi (darboties nelegāli, fllai igan_v,iņas irofcās ir
visaisJ legāliitāites iespējas. Par šādu neību vieta sa-

kārnis vārds: «Kas vainīgs, tas ba:llīg_s» ... Mini-
stru prezidents turas pie ieskaita, ka mērķis attaisno
līdzekļus. Un ja. strādnieku šķira būs nožņaugta,
tad atkritīs jautājumspar to, kādiem līdzekļiem tas
pamākts » —

Tālāk apvainošanas aktā ievietota_ šāda lieta:
«Spriežot pēc tās formāls, kādā tagadējā koalīcija
taisās izvest tik svarīgu strādnieku likuma sakropļo-
šanu, kāds ir slimo kasu likums, jāatzīst, ka temums
nav darīšana ar kādu kārtēju un moīrmālu likumdo-
šanas aktu, bet ar Slepenu sazvērestību pret strād-
nieku šķiru. To apstiprina pati valdība, piesūtīda-
ma likumprojektus t'kai mantīgo šķiru organizācijām
um slēpjot šos projektus mo strādnieku organizāci-
jām.. .» —

Tālāk tas piats apvainošanas akts citē vel citas
vietas: «Valdības koailieijā uzdevusi oentīga|jaim lat-
galietim gādāt par strādnieku 1iebaidīšanu un apmuļ-
ķošanu, lai tosi atturētu no piedalīšanās ģenerāl-
streikā.» —

Tādas un tamlīdzīgas lietas figurē apvainošanas
aktos. No tā ir redzams, kādi politiskai rakstura ap-
vainojumi ir bijuši pret valdību,pret tagadējo koalī-
ciju.

Jāsaka, Ika apvainota ir ne tieši valdība, bet te
figurē galvenam kārtām tagadējā koalicija, pilsoņi
un tamlīdzīgi. Ja runājam par valdību, tad tiesā ir
noskaidrojies, ka Ministru kabinets tiešām savā tei-
kā šo slimokasu likumu grozījumu pieņēma ārkārtī-
gā steigā, tādā steigā, kādu neatļauj un neparedz Mi-
nistru kabineta iekārtas, tikums. Un proti,, šis Mi-
nistru kabineta iekārtas likums paredz, ka Ministru
kabinetam jāizsludina dienals kārtība ministru kabi-
neta locekļiem 2 dienas iepriekš. Turpretim, šispro-
jekts ir izsniegts, kabineta locekļiem pēdējā dienā.
Tāpat ir svarīgsi arī tas apstāklis, ka tik svarīgs li-
kums, kas galvenā kārtā skar apdrošināto slimokasu
dalībnieku intereses, maiv piesūtīts tādām organizā-
cijām, kā slimokasu savienībai un citām, kas par šo
jautājumu interesējas-. Tā tad te bijusi viena izņē-
muma politika slimo kasu likuma sagatavošanai, un
izdošanai. Nav šaubu, Ika tur ir bijusi vislielākā sle-
penība. Tas iir skaidrs arī mo dažu atbildīgo valdī-
bas locekļu intervijām 1, kurās slēpa, ika gatavojas sli-
mo kasu (likuma pārgrozījumu izdošana. Tāpat arī
Tautas labklājības ministrijā neviens ierēdnis no
tiem, kam normālos apstākļos taisni būtu jāstrādā
pie šī likuma, nav nekā zinājis iepriekšpar šo liku-
mu, bet tas izstrādāts ārpus parastās kārtības kaut
kur ārpus ministrijas. Visi apstākļi rāda, Ika fakti,
par kuriem runājis «Sociāldemokrāts» savā rakstā,
ka visa tā (lieta notikusi slepenībā, ka bijusi liela
steigšanasun zināma slēpšanās., ko var apzīmēt pat
par nelegālu un katrā ziņā par nelilkumīgu, tas viss
ta ir bi;jis._ Neskatoties uz to, redaktors ir sodīts ar
diviem mēnešiem cietuma par 'šī jautājuma apgais-
mošanuprese, kas strādniekiem par tagadējo valdī-
bas rīcību ir viens, svarīgs, jautājums.

Tālāk par kādu uzsaukumu sakarā ar tām pa-
šam silimo kasēm, sakarā ar ģenerālstreika irlkoša-
iniu, Latvijas arodbiedrību centrāilbiroja orgāna
«Arodnieksi» redaktors .sodīts lar 1 mēnesi cietuma.
Man jauisiavā laikā pie mūsu iesniegtā pieprasījuma
nacas ainat par šo gadiljumu un vispār nācās paka-
vētiesplašāk pie šo uzsaukumu konfiscēšanas saka-..—».„.-—



877 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 24. sēde 1930. g _ d a 2. aprīlī. 878

juar konfiscēta uzsaukuma saturu, un jūlspaši «redzē-
jāt, ka tur neka noziedzīga nav bijis, japar tādu ne-
grib uzskatīt valdības darbības kritiku, asākus poli-
tiskus izteicienus un strādnieku šķiras pozīciju aiz-
stāvēšanu.

Tiesas motīvos, teikts, ka galvenaisapvainojums,
par ko redaktors sodīts, ir kūdīšana uz šķiru malidu.
Ja tiesa skatās tā, ka uz veco Krievijas likumu pa-
mata par kūdīšanu uz šķiru naidu piespriežami, mē-
neši cietuma, tad jāsaka, ka preses brīvības šādosap-
stākļos nevar būt. Kad tad ir preseisi brīvība? Pre-
ses brīvība ir tad,kad 1 var brīvai izteikties par visiem
politiskiemJautājumiem. Kas (iir politisks jautājums?
Tas ir jautājums,kas attiecas uz valsts politiku vis-
pārīgi un dažādām: šķiru, attiecībām. Ko lai raksta
prese? Lai tikai slavē valdību? Lai nostājas >uz tā-
da viedokļa, kā vecos cara (laikos, ka. pair valdības
darbības,kritizēšanu, ko toreiz uzskatīja par necienī-
bas izrādīšanu un kūdīšanu uz šķiru naidu, draudēja
cietums? Ko tad lai dara? Tad jāatsakāsno valdī-
bas darbības kritizēšanas, lai, neizrādītu viņai necie-
nību, jāatsakās no jebkuras šķiru, polītikas, aizstāvē-
šanas, jebkuras šķiru polītikas kritizēšanas um ap-
karošanas. Taču katru kritiku pie labus gribas un
sevišķi, ja mūsu tiesas prokuroram ir birokrātiski
ieskati, var iztulkot par vienas, šķiras kūdīšanu pret
otru.

Punājot par šiem uzsaukumiieim un citiem rak-
stiem, par kuriem mav atļauts presē riaikstīt, aizrādī-
šu vēl uz vienu visjaunāko piemēru. Pagājušā gada
«Sociāldemokrāta»22. decembra numurā biiļja nodru-
kāts kāds ziņojums, ka kāds 17 gadus vecs zēns par
kādas meitenes .izvarošanu notiesāts uz vienu gadu
pārmācības mamā unka kāda sieviete, 6 bērnu māte,
par ubagošanu notiesāta ar 2 nedēļām cietumā. Zi-
ņotājs apraksta šonotikumutā, kā tas izpaudies tie-
sas praksē. Tā ir vienkārša informācija. Acīmre-
dzot, par šādu ziņojumu nevar saukt pie atbildības.
Beigās 3 rindiņās, ziņotājs jautā: «Tiešām intere-
santi zimāt, priekš kam ir Tautas labklājības mini-
strija), priekš kam ir pilsoniskā koalicija?» — ar
vārdu sakot, jautā Tautas labklājības ministrim un

' koalīcijai, ko viņi domā darīt. Rakstītājs. — var
strīdēties,, vai viņšpareizi vai mepareiizi mo paidago-
ģiiislkā viedokļa!piegājis šim 1jautājumam, — ir domā-
jis, ka, notiesājot pārmācības namā, mazgadīgais
noziedznieks nevis (labosies, bet vēl vairāk samaitā-
sies, ka vajadzīgs radīt likumu, kas neparedz maz-
gadīgiem sodus par tādiem nodarījumiem, un ka
vajadzīgs lietot citus līdzekļus, t. i. audzināšanas
līdzekļus.

Sevišķi gadījumā, ja,māti, kam ir 6 bērni, notie-
sā cietumā par ubagošanu, — tā tad par to, ka viņa
nespēj apgādāt savus bērnus likumīgā kārtā, nespēj
tiem nopelnīt maizi un tāpēc spiesta ubagot —, to
nevar atzīt par lietderīgu sodu, nevar pielaist, ka
bērnus atstāj bez apgādnieka, vienkāršiizmet uz ie-
las-. Skaidri redzams, ka bijai iemesls jautāt, kam
tad ir mūsu tautas (labklājības ministris, jo viņam
taču jārūpējas) par mūsu iedzīvotāju sociālo labklā-
jību. Bija jāprasa,, vai tautas labklājības ministris
nevar .atrast līdzekļus nākt pretim šādām mātēm.
Ja mumstāda likuma vēl mav, tad tautas labklājības
ministra pienākums ir tādu likumu izdot un rūpēties
par tā .realizēšanu, nevils censties izdot likumus, kas
sašaurina strādnieku tiesības. Par šādu nevainīgu
aizrādījumu, atgādinājumu ministriem un koailiaijaj,
ka par to būtu jārūpējas, redaktorus tagad sauc pie
atbildības.

Sakait, kungi, japa(r tādām lietām sauc pie at-
bildības, vai tad vairs var pastāvēt preses brīvība!
Nē, tad tāls vairs nav! Tad, no jūsu viedokļa, tā ir
tikai' politiska noziedzība, jokatrai kritika, saskaņā,

r

ar veco cara laika likumu būs kūdīšana pret citām
šķirām' . Raltra valdības kritika būs valdības apvai-
nošana un necienības izrādīšana tai.

Tālāk vēl viensi jautājums. «Sociāldemokrātā»
bija ievietots raksts ar virsrakstu «Vai demokrāti-
ja;.savienojama ar imežonībām.» — Te man personī-
gi faiija gods uzstāties pret nāves sodu, sakarā iar kā-
da nāves sodai piespriešanuun izpildīšanu nesen at-
pakaļ Latvijā. Šinīrakstā ir izteikta kritika, jaari
asos vandos,par tiem,kuri šosnāves sodus piespriež
un paraksta, ari piret valdību, kura to atzīst, arī pret
tagadējo pilsonību kā šķiru; tomēr raksta kodols.,
raksta saturs ir tāds, ka, to izlasot, ir skaidrļs,, ka tur
ir izteikta doma, ka .ar šiem nāves sodiem tiek iz-
rādīta vislielākā necienība pret cilvēka personību
vispārīgi un arī pret valdību, un tās iestādes perso-
nām,, kas Šos nāves sodus piespriež un paraksta, se-
višķi gadījumos,, kad nekādi ārkārtīgi apstākļi ne-
diktē šāda nāves soda vajadzību. Tā tad šī raksta
nolūfcsi ir bijis nodrošināt cienību pret cilvēka per-
sonību un radīt apstākļus, lai paši šie kārēji un cil-
pas, ziepētāji līdz ar to nostādītu sevi necienīgā stā-
voklī, jo, ja slepkava un apļsūdzētais ir izdarījis no-
ziegumu pret kādu pilsoni, tad taču nevajaga atkār-
tot otrreiz pie viņa topašu varmācību un mežonības
aktu. Ja atsevišķa persona ir varējusi tā klupt, tad
jābrīnās vēl vairāk, kā valdība un .augsti stāvošas
personas šinī ziņā var nostāties uz tikpat mežonīga
un varmācīga viedokļa.. Par šādas domas izsacī-
šanu redaktoru sauc pie tiesas atbildības. Tā tad
asu kritiku pret zināmu šķiru, viņas polītiku. un pret
valdību tieši nedrīkst izteikt — no mūsu tagadējās
tiesas viedokļa.

Tālāk — jautājums par Lietuvas emigrantiem.
Arī te ir tādas pat prāvais.. Arī par šiem rakstiem,
kuros ir aizstāvēti Lietuvas emigranti, lai viņus ne-
izdotu Lietuvai, un nedzītu laukā mo Latvijas, «So-
ciāldemokrāta» redaktors ir saukts pie atbildības
un notiesāts.

Gribu aizrādīt uz vienu raksturīgu un svarīgu
gadījumu, kur par emigrantiem ir tiešsapvainošanas
akts pret «Sociāldemokrātu», t. i. Lietuvas emi-
granta Misiula izdošana tiesai, Stāvoklis bija tāds,
ka Latvijas valdība pēc ilgāka laika cietumā turē-
šanas Izdeva šo emigrantu Lietuvai. Latvijas valdī-
ba nevarēja nezināt,ka šim emigrantam Lietuvā var
draudēt nāves sods. Sakarā ar mūsu pieprasījumu,
ko iesniedzām, šinī jautājumā, vispārējās pārrunās
noskaidrojās īliknmiskā puse, noskaidrojās jautājums
par to, vai valdība bija. spiesta izdarīt šo mežonību
uz likuma pamata. Jūs visi atcerēsities, ka toreiz
tika pierādīts, citējot konvenciju, kāda pastāv '.starp
Latviju un Lietuvu,, skaidri, un nepārprotami pierā-
dīts, ka Latvijas valdībai- tas nav bijis obligātoriski
jādara, ka šinīkonvencijā paredzētas likumīgas tie-
sības politiskam emigrantam arī tanīs apstākļos, kā-
dos, te bija nokļuvis Lietuvas emigrants sociāldē-
mokratis Misiulis. Varēja sagaidīt, ka ja Latvijas
valdība jatzisit — vai nu labprātīgi, vai spiesta atzīt

'— sociāldemokrātu tiesības uzstāties pret .fašismu
un darboties pret to, tad būtu jādomā, ka valdība
vilks ari attiecīgas konsekvences attiecībā uz citu
zemju sociāldemokrātiem, kas. savā zemē uzstājas
par šīm pašām tiesībām un prasībām. Acīmredzot,
Latvijas valdībai bija tiesība dot patvērumu šimpo-
litiskam emigrantam. Ja mu tādas ir vispār cilvēcī-
gās, vispār demokrātiskās un starptautiskās tiesības,
kas atzītas arī_ Latvijas un Lietuvas konvencijā, ja
nu šīs noteiktas tiesības Latvijas valdība pārkāpj
un izdod šo sociāldemokrātu, šo politisko emigrantu
Lietuvas, valdībai, zinot, ka viņam tur var draudēt
nāves sods vai ari cits kāds bargs sods, kur ar viņu
var politiski izrēķināties, tad paceļas jautājums,kas
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tā ir par rīcību, vai tā ir ļoti maigaun mīlīga rīcība,
jeb vai tā nav noteikta nostāšanās Lietuvas, fašisma
pusē, kur ne tikai ar kritikas palīdzību, un musinā-
šanas palīdzību, bet ar aukstiem, un karstiem, iero-
čiem, ar karātavu cilpu, palīdzību oliņās, pret savas
šķinas pretiniekiem, pret saviem politiskiem preitiimle-
kiem. Lūk, šinī cilpas, šinī karātavu politikā iejau-
cās Latvijas valdība un .izdeva, šo emigrantu Lietu-
vai.. Vai tas nav Jezuītisms? Vai tā nav liekulība?

Pēc tam «Sociāldemokrātu» un jebkuru laikrak-
stu, kas kritizē šo politiku, pie kāmi kritizē diezgan
pieklājīgiem' vārdiem, sauc pie atbildības par necie-
nības izrādīšanu valdībai. Es domāju jašinī gadī-
jumā būtu kāds jāsaucpie .atbildības, jia vispār mūsu
likumos figurē jēdziens pair necienības Izrādīšanu,
par šķiru 'naida kultivēšanu, tad pirmām,kārtām uz
apsūdzēto sola būtu jāsēdina mūsu valdība, jo.viņa
ķ Izrādījusi necienību politiskiem emigrantiem.., kas
Latvijas valdības acīs, saskaņā ar imūsu likumlern,
nebija un 'nevarēja būt noziegušies. «Sociālde-
mokrātā» vairāk nekais nebija rakstīts,, kā tikai tas,
ka Latvijas valdiba izdod minēto emigrantu Lietu-
vas fašistiem nobendēšanai. Vai Latvijas valdība
var apvainoties, kaut arī formāli,, ja salka, ka viņa, iz-
dod šo emigrantu nobendēšanai? Protams, Latvijas
valdība, viņu tikai izdod, bet viņunobendēs.Lietuvas
valdība; tā tad pret Latvijas valdību arī šis vārds
formāli nav vērsts. Pret Latvijas valdību, protteims,
ir vērsts tād& apvainojošs, izteilciemis, kas figurē ap-
vainošanāsaktā, ka viiņa lir solidarizējusiesar Lietu-
vas fašistu valdību; tā tad vārdā «solildārizēljusies»,
izradās, Ir necienīb!a;iIzrādīšana un Latvijas valdības
apvainošana.

Redziet, par tādām lietānu tagad prokurorssauc
pie_ atbildības strādnieku presi, par tādām lietām
strādnieku preses vadītāji saņem bargus cietuma
sodus.

Ne visai sen atpakaļ mēs dzlrdēijām par Liepājas
apgabaltiesas praksi, par kādu spriedumukāda Saei-
mas deputāta lietā, kur airī ir ruma, par necienības
izrādīšanu valdībai, un viņš notiesāts ar 4 gadiem
cietoksnī. Pie šī sprieduma, mav daudz ko kavēties,
jo, man liekas, katram, ir 'skaidrs-, ka, ja viena iestā-
de varējadot tādu spriedumu pa<r sapulcē turētu ru-
nu, kur, kaut arī asā veidā, kritizēta valdība, kaut
airī tur būtu saukts: «Lai.dzīvo Padomju republika!»,
«Lai dzīvo komimūni£ims!» un tamlīdzīgas lietas, tad
jāsaka, ka te mav darīšanai ar tiesu iestādi, bet at-
riebības iestādi, kurai ir zudušaisi jebkuras mērauk-
las tiesību ziņāum kura atriebjas kādai personai vai
partijai.

Bet jāsaka: vai šaii atriebības politikai ir kādi
pamati pret komimūnistu partiju vai arī citu kādu
partiju, vai likumība vairs -nepastāv? Vai mav vairs
tiesnešiem moīrmāllas iespējas dabūt savu taisnību
citādi, ka tikai nodarbojoties ar atriebības polītiku?
Ja pilsoņu/ kungi domā, ka tāds atriebības politikas
paņēmiens_var noderēt kom>mūmsrna apkarošanai,
tad man jāsaka, ka taisni otrādi, tas var noderēt
kemmumisma veic'maisāmai. Te nevalda vairs, ne
objektivitāte, me tiesisks, (jēdziens.

Tagad paskatīsimies aitas Metas, kā tur ir ar
tiem tiesas .spriedumiem. Kā jau teicu, mums vien-
mēr jāatgriežaspie tām pašām vecām tiesu prakses
metoSem, jāsaduras ar tāmi arvien vairāk. Pliemē-
ram ņemsim Švēdes lietu, kur vienu Latvijasbankas
atbildīgo direktoru tiesāja par to, ka viņš bija no-
darījis milzīgus zauidejuimusi Latvijas bankai, bijis
sava darbība ne tikai nolaidīgs un paviršs, bet viņa
darbība bi|juišias_ saskatāmas ari kriminālnozieguma i
pazīmes,. Ka jus visi. zināt, Švēdi attaisnoja, un ir
atklāts noslēpums., ikādi bija motīvi Švēdes. attaisno- i
šanai. Ir atklāts noslēpums Rīgā visiem, kas stāv i

tuvāk politikai, ka Viens no motīviem bijis tas,_ka
Švēdem katrā ziņā varējagan piespriest to mazāko
sodu, 3—4 mēnešus,, bet tas mav diarīts tāpēc, lai me-
oeltu pret viņu to lielo civilprasību, kas tādā gaidī-
jumāstātos spēkā. Tas ir viens motīvs, lai neapgrū-
timātu Švēdi ur zaudējumu atmaksu,, ko viņšLatvijas
hanteli nedarījās. Ottrfa motīvs arī ļoti interesants,
un tas atirodaims tiesas aktīs. Apgabaltiesa Švēdes
attaisnošanai pieveda, starp citu, šādus motīvus:
«... Ja arī pieņemtu, lietpratēju izvesto zaudējumu
isiuimimu Ls 1.679.679,28,um. ja arī apzīmētu ar to zau-
dējumus īstā šī vārda nozīmē, tad paceļas, jautā-
jums, vai vissi tasi zaudējums Latvijas bankai ir tik
svarīgs.» (Starpsaucieni.) 1.600.000 latu apaļos
skaitļos ir tā summa, par kuru vēl paceļas jautājums,
vai Latvijas, bankai! tas ir svarīgs zaudējums! Tā-
lāk: « Zaudējumu vai kaitīguma svarīgums ir
relatīvs jēdziens. Jo bagātāka lar saviem līdzekļiem
ir kāda iestāde vai banka, jo 'mazinās, tās iespaido-
šana no kaitīguma. Jāievēro vēl, ka Latvijas banka
ir Latvijas valstīsi uzņēmums ar līdzekļiem 1 valsts
variadzibu apmērā. Tamdēļ apšaubāmsjēdziens, ka
iztrūkums no. peļņas, .minētā mēroga apmērā būtu
uzskatāms kā svarīgs kaitīgums valsts interesēs.»
(Smiekli; starpsaucieni.)

iŠo pašu teoriju mēs varētu attiecināt ari uz
katru mazāk va'i vairāk vainīgu cilvēku, pat uz lau-
pītajiem. Ja, piemēram, laupītājs Ielaužaspie iŠmull-
janiaunapzog viņu par vienu, miljonu, bet vēl daudz
mantu viņam paliek, tad, protama lieta, tiesai jāat-
zīst, lka_ Š_mu#anaim tas mav nekāds zaudējums um
zaglis tapec jāattaisno. Ja kādai fermai, kāds- noblē-
dī

^
nozog, vai ar savu. rīcību nodara zaudējumus,

vai tad jus teiksit, ka tas .nav nekas, jo tā firma ir
bagāta, viņai 1 miljons Ietu šurp vai turp? Mūsu
tiesa spriež par ļoti daudz zādzību, blēdības, krāp-
šanas lietam, kur viiiuir ir runa par zināmu piesavi-
nāšanos vai zināmiem zaudēijuimiem. Vispār tiesa
šādos gadījumos spriež ļoti bargi. Nu izrādās, ka
viens augsts kungs Latvijas bankā ar savu politiku
sagādājis tai zaudējumus par 1% miljona latu, bet
taisi nav uzskatams, par zaudējumu.

Redziet, tāda ir tiesas piriaklse pret tiem pilsoņu
kungiem, kas sež labā spārnā un kas kliedz un brēc,
jakāds strādnieks) šāda vai, tādā veidā kaut ko pie-
savinas. Te parādās ari tiesas garīgā sakarība ar
mantīgo pilsonību. (Sauciens sociāldemokrātu so-
los: «Ar valsts, apzadzejiem!») Tāpēc ir liels jautā-
jums, vai tad, fcaid_ sakara ar «Umiiona bankas» un
«Lata» bankrotu pec gada vai pāris gadiem notiks
vainīgo tiesāšana,, viņus atzīs par vainīgieim, jovar-
būt atkal pateiks, ka Latvijas bankai pāris miljonuzaudējums, nav nekāds zaudējums un vainīgienav
vainīgi Še redzams pazīstamais izteiciens, ka «ma-
zos biežus kar un lielos laiž vaļā.» —

Vēl es ailzrādīšu_ uz politiskām lietām. Te ir
noticis lielīs lūzums musu.tiesu praksē. Es, pats per-
sonīgi piedzīvoju, ka mani nesen izsauca izmeklē-
šanasjtiesnesiļs iiiiopiriaulināšainaii par kādu uzsaukumu
sakara ar streiku. Viņšman rādīja divus uzsauku-
mus. Viena bija runa, par to, Ika koalicija uzbrūk
slimokasēm un taisās atņemt visus sociālos likumus,
bet nebija neviena vanda pair valdību. Otrā buntilslki
fcllja teikts., ka buržuāzija no stūrauzbrūk strādnieku
likumiem:._ Vienīgi tais. teikums uzsaukumā bija pa-
strīpots ka inkrīiminejums. izmeklēšanas tiesnesis
arī tīri apjucis sacīja: «Prokurors man piesūtīja šos
uzsaukumus, bet man mav, ko jums jautāt.» Un tie-
šam, ko lai jauta tiesnesis, Ikas daudzmazrēķinās ar
Likumiem, kaidu apvainojuma sastāvu viņš lai paredz.
ja es saku, ka buržuāzija uzglūn no stūra strādnie-
ku likumiem. (Starpsauciens: «Te ir apvainota bur-žuāzija!») Ja, varbūt, kaut kādā veidā tulkojot ve-
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cos Krievijas likumus,, vatētu piesaistīt jēdzienu,parvienas šķiras musināšanu pret otru. Šāda prakse iriestājusies sevišķi kopš tā laika, kad Saeima pieņē-ma likumu, kais. noliedz deputātiem pslrakstīt pe-riodiskus izdevumus.
. _ Pāris vārdos gribu atcerēties, kā pilsonība motī-

veļļa si Jukuma vajadzību. Toreiz labais spārns aiz-rādīja, ka prese aizskarot ģimenes dzīvi, aizskarotprivātas personas, bet: deputātus — redaktorus, ne-varot saukt pie atbildības un tādā kārtā nevarotglābt privātpersonu godu. Tad ari molliedza deputā-tiem but pair atbildīgiemredaktoriem it kā tikai tā-pēc, lai sūdzētāji ātrāk tiktu klāt avīžu redaktoriem
un tiesa tos varētu atrak sodīt. Mēs jau, toreiz aiz-rādījām, ka ta saukta privāta goda sargāšana te me-biii;a_ tik svarīga, jojparprivātām lietām. Saeimu de-putātus uzdeva tiesāšanaigandrīz visās lietās, tā ka
aizvien bija iespējams, ja arī ne tik ātri, tad pēckāda (laika, vainīgos saukt pie tiesas atbildības, Jautoreiz mes aizrādījām., ka tas mav galvenais un ika
koalīcijas intereses ir aprobežot strādnieku presesbrīvību. Agrāk Saeima neizdeva .deputātus par po-litiskam lietam, nostādamas uz tā viedokļa,, Ika tad,jakāds deputāts lir uzstājies pret valdību un izteicis
asu kritiku aiz politiskiem motīviem, taisi par to navizdodams tiesāšanai, joavī šeit Saeimā notiek asas
oīņus.jka nebūtu nozīmes demokrātiskā valstī sauktdeputātu par to pie tiesas atbildības un atraut viņuno jsiavas tiešas, darbības, ko tam uzticējuši viņavelētāji. Tad arī prokuroru prakse bija ierobežota,viņi necentās tik sirsnīgi uzstāties pret šo preses
brīvību un sauktjpde atbildības par tādu valdības kri-
tiku. Bet no ta laika, kamēr šis likums aizliedz
deputātiem parakstīties par redaktoriem. Tieslietu
ministrijas prokurori zin, ka viņiem;pietiek tikaipa-
vilkt ar sarkanu zlmul zem kāda raklsltai vai uzsau-
kuma «Sociāldemokrāta», un tūlīt redaktoru īsaucpie atbildības um nosoda iar vairāk mēnešiem .cietu-ma.

Pret pilsonības presi _šis sarkanais zīmulis tik
daudz nestrādā, un nav tādu prokuroru, kas uzstā-
tos pret pilsoniskas, preses brīvību, Tagadējie pro-
kurori grib Strādnieku!jpiresei aizžņaugt rīkli, un šožņaugšanas politiku realizē mūsu tiesas un Iekšlie-tu ministrijās ierēdņi, kuri šis lietas lieroislina. Par tostrādniecības laikrakstu redaktorus sauc pie tiesas
atbildības un sodi ar vairāk mēnešiem cietuma. Ja
mes sakām; ka ta ir žņaugšanaspolitika, tad tas ne-
nozīmē, ka tieslietu ministris vai kāds, cilts vārda
burtiska nozīme žņaugtu — tais domāts alegoriski.
Runāts tiek par žņaugšanas politiku, ne tūlīt par
kāršanu ar cilpas palīdzību.

_ Šādos gadījumos, kad. mēs esam kritizējuši un
kritizējam tiesas un_ viņas darbiniekus, pilsoņi vien-
mēr šis tiesas aizstāv, labi zinādami, ka tās aizstāvviņu šķiru. ViiņLsaka, ka. tiefsa ir neatkarīga, ka tie-
sājineka nevar pārmest un, ka visi apvainojumi!,Ikasversti, pret tlesaim, ir nedibināti; bet pašipilsoņi jau
netie, ka tas ta ir. Es minēšu vienu mazu piemēru —
Kad nesen atpakaļ dienas kartībā parādījās kāds ģi-
menes, skandāls starp dažieim bagātniekiem!, avīzes,
kuras komkurreja sava starpā, piemēram «Latvis»
un «Pēdējais Brīdis», savā sacensībā pret «Jaunā-
kam Ziņām» jau vairākkārtīgi nepārprotami uzsvē-ra, ka musu tiesas un prokurori neesot objektīvi.
Nepārprotami starp rLndiņārn(_bija pateikts, ka viņi
tiek iespaidoti. Siml gadījuma, kad aizķertas pašu
pilsoņu intereses, kad viens plsonilsj ainās pret otru,kad viens, pllsontiislks laikraksts eīnāls pret otru laik-
rakstu, tad arī pašiem pilsoņu kungiem, zūd paļauša-
nasuz tiesām. Ja jus ta domājat—varbūt jūs arī pa-
reizi! domājat, ka šim gadījuma atsevišķas personas
musu tiesnešus ir iespaidojušas, —,kā tad jūs varat

'pārmest mums, ja_ meisapgalvojam, ka mantīgās šķi-
ras Iespaido prokuratūru un tiesnešus? Es domāju,
ka musu pārmetumi ir vairāk kā dibināti. Tāpēc arī
tiesu jautājumā mums, jausen ir nodibinājusies pār-
liecība, ka_ pirmā izdevīgā gadījumā, pirmos /labvē-
līgos apstākļos, _,kad Latvijā būs radušies tādi ap-
stākļi,, ka patiešām, šeit Saeimā būs demokrātiskāks
sastāvs, viens no. pirimiem uzdevumiem būs — pa-
matīga musu tiesu iestāžu reforma, Tikmēr, kamēr
šāda sltavckļa nav, ir neiespējama kura katra uzti-
cības dāvāšana tieslietu resoram, kura katra balso-
šana par tieslietu resora budžetu.

Priekšsēdētājs, P. Kalniņš: Vārds deputātam
Viintemam.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un cietu-
šo partija): Augstais nams! Ikvienā valstī pirmā
nepieciešamība ir — labi un piemēroti likumi!. Ja
sabiedrība ir daudz um dažādu,pārmetumu mūsu tie-
sām, tad man gribēto®teikt, ka. pirmā vaima un ne-
laime meklējama piemērotu likumu trūkumā,. Ir brī-
nišķīgs tas stāvoklis, ka, lai gan mūsu valsts pastāv
jau 11gadu, mes tomēr neesam vēl tikušine pie vie-
na nozīmīgāka, likuma ikodeka, ne pie kirimilnālliku-
muiļkodeka, neari pie civillikumukodeka, nemaz ne-
runājot par visiem, citiem, Mūsu Tieslietu ministri-
ja ir aprobežojusies vienīgi ar dažiem sīkiem, ieilā-
piņiem, _kurus uzšuj virsū tādā gadījumā, ja galīgi
novalkātais uzvalks irpagājis vaļā.

Sodul likumi, kas, mums .ir spēkā — 1903. gada
Krievijas sodu likumi, nav piemēroti mūsu demokrā-
tiskai iekārtai, ir novecojušies un neatbilst moder-
niem,krimināltiesībuprincipiem.Arī tas, ko Tieslie-
tu ministrija k darījusi sodu likumu uzlabošanai,
mums neka nedod, jo izstrādātais sodu likumu pro-
jektsbalstās galvena kārtā uz tiem pašiem 1903. ga-
dasioduļllkumiu pamata principiem. Pati sodu, liku-
mu sistēma mus nevar apmierināt. Nav arī nekādas
izredzes, ka turpmāk Tieslietuministrija šilnī virzie-
na spers kādus soļus; tapec ir pēdējais laiks Saei-
mai uzdot Tieslietu ministrijai spert kaut kādus,reā-
lus soļus tanī virziena, lai mēs, tiktu pie piemērotiem
sodu likumiem, kas atblistu mūsu demokrātiskai ie-kārtai un musu laika prasībām.

Vēl ļaunāks stāvoklis ir ar mūsu civillikumiem.
Nevienami nav noslēpums, ka šinī ziņā pie mumsvalda tāds, chuoss, ka lir grūti pat lietpratējam tikt
gala. Iztiesājot eīvīMietais Latvija, jāvadās no daudz
un dažādiemlikumu, sējumiemun izdevumiernii. Pie-mēram Rīga, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē ir spē-
ka III daļa,-Latgale — X daļa, tad vēl Vidizemē un
Kurzeme — zemnieku) likumi, bez tam — Krievijas
likumu kopojuma sējumi: un arī mūsu laikā izdotie
likumu, grozījumi um papildinājumi. Mūsu tiesu ie-stādēm, kas pieturas pie šiem dažādiem likumiem, irloti grūts stavcik!lls,;_tieSneši'kļūdās vienkārši, tāpēc,
jka nav viegli orientēties šinīsdažādo likumu materi-
ālos. Treša daļa,,kas ir speķa Vidzemē, Kurzemē,
Zemgale un iRīga, ir tik archiaiska, sevišķi ģimenes
un mantošanas tiesības, ka tiesāt, pieturoties pie tās,
ir vienkārši absurds. Nav dzirdēts, kai Tieslietu mi-
nistrija butu _kaut ko nopietnu darījusi civillikumu iz-došanas lieta. Lai gan dažasi pirmās grāmatas, esotizstrādātas,, Saeimai tas.nav iesniegtas. Vispār lie-
lais vairums musu civillikumu nav pat kustināts. Jašolikumu izstrādāšana ies tādā pat tempā um kārtī-
ba talak, tad mums bus jānomirstun mēs nepiedzī-
vosim' jaunos,likumus. Ir tiešāmkauns par Latvijas
likumdevējiem. Varbūt arī likumdevējus te; nevārē- ?
tu vainot tik daudz, ka Tieslietu ministriju, kurai šie
likumi jāizstrādā, kura, varbūt, nevar, nespēji, vai
arī negrib izstrādāt tos, nepieciešamos likumus bezkādiem nevar_ iztikt neviena valsts. Sakarā ar toSaeimai butu jāizdarakāds spiediens uz Tieslietu uri-
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nistriju, lai tā pavairotu savu juriskonsultuum liet-
pratēju skaitu, lai mēs ātrāk tiktu pie piemērotiem
civillikumiem.

Tas pats zīmējas ari uz mūsu procesa likumiem
— kriminālprocesu un civilprocesu. Šis process ir
tik sarežģīts un pilns formālisma, ka vierikāršampil-
sonim pie labākās gribas nav iespējams orientēties.
Pie mazākiem sīkumiem, lai nepalaistu garām kādu
procesuālu defektu vai termiņa noteikumu, pilsonim
jāgriežas pie jurista — advokāta, kas ir saistīts ar
izdevumiem un citām neērtībām. Šai ziņā būtu ne-
pieciešamsprocesu vienkāršot. Tieslietu ministrijai
būtu jāizstrādā projekts un jāiesniedz Saeimā, lai
krīmināl — un cīvīltiesāšanaš kārtība tiktu vienkār-
šota.

Par visiem šiem jautājumiemes iesniedzu pāre-
jas formulas un domāju, ka Augstais nams tās arī
pieņems.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātaim
Laiicemam.

L. Laicens (strādnieku um zemnieku frakcija):
Tiesa un cietums — tās ir, tā sākot, divas instances,
uz kurām tieši dibinās buržuāzijas vara. (M. La-
ersons no vietas: «Vai. Padomju Krievijā tās ne-

pastāv?») Tiesa um cietumi katrā buržuāzijas valsti
(starpsauciens: «Laicen, cik Jūs maz informēts par
Padomju Krieviju!») ir varas līdzekļi pret strād-
nieku šķiru. (Starpsauciens: «Kur vēl ir vairāk
cietumu nekā Maskavā?!») Tas mums ir jau pie-
tiekoši skaidrs, un par to es vairsi nerunāšu.

Par budžetu jākonstatē tas, cik daudz līdzekļu
aiziet tieši karam ipret strādniecību. Latvijā tagad
budžets sabalansēts ar 178 miljoniem. Tiesai! no
šiem milljoniem paredzēti — apaļos skaitļos —
7 miljoni. Iekšlietu ministrijai' — apaļos skaitļos —
10 miljoni, kas ir jau kopā 17 miljoni pret strād-
niecību. Kara vajadzībām paredzēts pavisam 39
miljoni latu, ieskaitot arī ārkārtējos izdevumus. Sa-
ņemot vfeias šis .ministrijas kopā — Tieslietu, .Iekš-
lietu, un Kara ministriju budžetus —, dabūjam apa-
ļos skaitļos 60 .miljonus no 178 miljoniem;, kurus
buržuāzijas šiķirajzlieto tikai tiešikaram pret strād-
niecību. (F. Ausējs no vietas: «Tas ir gam tracis!»)

Lūk, tā ir ar_ budžetu. Bet kā ir ar tiesu um
cietumu? (F. Ausējs no vietas: «Tiesa, kam tiesa
vajadzīga!») _ Strādniecības lietas ir politiskas lie-
tas. Politiskas lietas ir tās, kas nodarbina Latvijas
tiesu lielos apmēros. Politiskās lietās ir arī vis-
lielākie spriedumi, politiskās lietās pret strādnie-
kiem ir vajadzīgs vismazāk pierādījumu arī no bur-
žuijiskas jūridikas viedokļa. Pierādījums ir visiem
vienāds. Prokuroram!, vienalga, lai tas būtu kāds
būdams, ir viena gatava tēze: Maskavā pastāv
kommunistiska, internacionāle; ja kādam strādnie-
kam ir atrasta kāda proklamācija, vai viņš ir lasījis
kādu no izdevumiem, kam ir kāds sakars ar kom-
mumlsmiu,_ viņš tūlīt ir cilvēks, kas pieder pie kom-
munīistiskas internacionāles latsekcijas vai kommū-
nistu partijas un tā kā tāLatvijā ir vajājama, nele-
gāla, ķerama ar visādiem. ilīdzekļiern, tad saprotams,
ka uz apsūdzēto sola nosēdinātam jādabū augstā-
kais soda mērs. Tā ir prokuratūras caurmēra
schema.

Saprotams, prokuroram taču ir jāapvaino, bet'
tiesnesim taču jābūt zināmām buržujiski juridiskām
normām, kādas bija cara laikos, kuru likumi pastāv
Latvijā. Tagadējā tiesāšanas kārtībā tādu normu
nav. Latvijas buržujiskā tiesā nav tādas jūridikas,
kāda bija cara muižnieciskā tiesā. Pieņemsim, ka
kommūnistu partija ir nelegāla, ka strādniekiem
Latviļjā nav tiesību, bet, noķerot kādu, lkomm.ūnis.tu,
vispirms jāpierāda, vai viņš ir vainīgs. Tomēr lie-
lākā daļā polītisko prāvu nav nekādu pierādījumu,

izņemot dažas politiskās pārvaldes aģentu liecības.
Tās ir mākslīgas liecības, kur politiskās pārvaldes
aģenti 100—200 un arī 300 prāvās liecina pec viena
un tā paša trafareta, un uz šo liecību pamata tad
arī notiesā, šis liecinieks salka tā: «Man ir zi-
nāms».. Kad viņam prasa, kā ir zināms, vai ir
kādi lietišķi pierādījumi, tad viņš atbild,_ka tie ir
dienesta noslēpums. Šī tiesa notiesā uz ta pamata,
ka kāds saka «miam ir zināms». Vai var būt bur-
žujiskai jūridikai vēl lielāks kauna traips _ ,ka notie-
sāt politisku pretinieku uz «man ir ziināims« liecī-
bas pamata. Tādu liecību ir 90%. Gadās arī iz-
ņēmuma tiesneši, kas reizēm painteresējas ari no
bnržujiskās jūridikas viedokļa, vai tiesas darbība
saskan ar likumu.

Tā ir ar politiskām prāvām. Es citēšu pāris
teicienu no mūsu pilsoņu juristu un tiesnešu mutes.
Piemēram viens no korrektākiem buržuju .'tiesne-
šiem— Kviesis — juridiskā kommisijā, kad tikaap-
spriests zvērināto tiesu likumprojekts., izsacījās, ka
tā saucamās kommūnistu lietās zvērināto tiesas
Latvijā būšot vēl bīstamākas nelkā līdzšinējās tie-
sas. Viņš sacīja tā: «Ja ieradīsies zvērināto tiesā
polītiskās apsardzes aģents un neliecinās, tad katrā
ziņā notiesās.» Lūk, arī viņam ir tāds ieskats par
polītiskās apsardzes aģentiem. Nez' vai no 12 tiesi-
nešiem 7 būšot tādi, kas domāšot citādi, mekā polī-
tiskās pārvaldes aģenti. Otrs no pilsoniskās jūri-
dikas speciālistiem šinīs debatēs izsacījās, tā: «Mēs
esam sadalījušies partijās, Pie katras apgabaltiesas
ir savas partijās kantoris, kas apgādā prāvniekus
par lieciniekiem1.» — Lūk, tā viņš izsacījās, ka pie
apgabaltiesām ir partiju kantori, kas apgādā prāv-
niekus ar lieciniekiem.. .(Starpsauciens: «Kas tas
bija?») Tasi bija Arveds Bergs. (Starpsauciens.) Es
citēju tikai to, ko viņš sāka par savu tiesu.

Kā nu rodas šīs lietas? Tas Ir ļoti vienkārši.
Politiskās, pārvaldes aģents aiziet pie kāda strād--
niefca uz mājam, izkrata to, sastāda protokolu un
beigās vienā lietā saved kopā cilvēkus, kas viens
otra nemaz nepazīst. Piešuj, kā mēdz teikt, viņiem
attiecīgu likuma pantu., un lieta gatava. Pilnīgi
svešus cilvēkus tiesā par vienu lietu, lai gan viņi
viens par otru- nekā nezin.

Kā rodas mūsu deputātu lietas? Deputātu: lie-
tas rodas' tā: kādā sapulcē policists neļauj deputā-
tam .runāt. Izoeļasi maza kņada, pēc tam policists
aizmuguriski uzraksta protokolu, iesūta to prokuro-
ram, tas savukārt caur Ministru kabinetu izprasa
atļauju saukt deputātu pie tiesas atbildības, un lieta
gatava. Policista

^ sastādītā protokolā Ievesti .arī
teicieni, ko deputāts runājis. Vārdi, vienkārši iz-
rauti no deputāta runas, un nozīmē pavisam ko oitu,
neka --tas būtu, ja tos dzirdētu deputāta runas sa-
karībā. Policists un polītiskās pārvaldes aģenti' ir
iztUlkojušLšos vārdus pēc savas vēlēšanās.. Tā ro-
das deputātu lietas.

Otrā kategorija deputātu lietu ir preses prāvas.
Šinī virziena buržuāzijas deputāti cīnījās visu pa-
gājušo ziemu, lai varētu izdabūt laukā mo konstitū-
cijas vai ierašas liberālisma smaku. To darīja tā-
pēc, ka Saeimā iekļuva strādnieku pārstāvji. Šo
ciņu veda, lai pret viņiem varētu izlietot visus ie-
spējamos līdzekļus. Vispirms — lai aizbāztu vi-
ņieirn muti, t. i. lai viņi -nevarētu izteikties savās
avīzes, lai .nevarētu saviem vēlētājiem presē ziņot,
atstāstīt, ko Viņi Saeimā dara un ko dara Saeimā
buržuāzija. Ta tagad rodas šīs preses prāvas._ _ Piemēram — ir tāda lieta, kā mūsu Saeimas
velēšanu platformas lieta, Velēšanu platforma bija
(izplatīšana apmēram 2 mēnešus, un prokuratūra ne-
biļj varējusi neka atrast, lai pierādītu', ka šī plat-
forma konfiscējama. Tā ka šī platforma bija nepa-
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tīkama pretinieku partijām, kad dzirdēja, ka maz-
turīgo un trūcīgo iedzīvotāju tiesības aizstā-
vei paredz šī platforma, tad šī platforma, protams-,
bija bīstama, aun bijai vajadzīgs no tās. iztaisīt «lietu».
Ta musu frakcijas deputātiem stāv priekšā desimi-
tam, divdesmitam lietu.

ViLema tāda lieta ir 'deputāta Jaukus notiesāšana
apgabaltiesa. Apgabaltiesas motīvācijais raksts ir
tiešam interesants paraugs, kā itiesā Latvijas Ap-
gabaltiesa, Ika tiesla buržiujiislkia apgabalitiesai. Tas
bus labs materiāls^ vēsturei), lasāms turpmākām pa-
aiuidzem, lādzīgi tiem rakstiem, kādi uzglabājušies
arohīvos no vidus laikiem. Tāds iir šīs tiesas sprie-
dums

^
un tadi _ ir spriedumi visās strādnieku, tā

sauktas, kommūnistu prāvās.
Es esmu tiesāts caira tiesā 5 reizes; mani tie-

sājuši dažādi tiesļncši un dažādi prokurori; bet to-
mēr bijušai cara tiesai jādod gods, ika viņa savu
buržujlisko jūridiiku tomēr mclīilk-a visimiaz buiržujiskā
apsmieklā; viņa šo jūridiku (lietoja arī tā, Ika tāds
pollītparvaldes liecinieks, (kurš ir varējis, tiik vien
teikt ka «mam ir zināms», būtu pats inotiesiātsi um
ielikts cietumā. Es esmu divas redzes sēdējas pre-
tim cariskās tiesas visnilknākam tiesas/ priekšsēdē-
tajām, Pēterburgas tiesu palātas priekšsēdētājam
Kirašeņiņjikova.m, no kura visi baidījāļs. Kad viņš
atbrauca m tiesas sesiju, tad teica, Ika imu! jau motie-
sas. Tomēr jāsaka, Ika Krašeņiņikovs piemēroja
savu buržujdsko jūridiku tā, ka tā nezaudēja savu
loģiku. 'Kaut gan viņš mēģināja ar visiem/ līdzek-
ļiem samulsināt apsūdzēto, tad tomēr viņš nerīkojās
ta, ka tagad rīkojas palātpārvaldes tiesa. Toreizējā
žandarmerdija!, žaodarmeriijas aģenti nevarēja pie
tiesas rīkoties tā, kā tagad rīkojasi Latvijas buržuju
aģenti un mācītāji. Latvijas, tiesās, ar retiem iz-
ņēmumiem, rīkojas* tikai politiskā pārvalde «ar savu
komandu, bez tiesas, ņemot arī mo buržujiskās jū-
ridikas viedokļa.

Tā tas notiek vislās politiskās prāvās pret strād-
niecību un tāpēc ika, Jūk, Latvijas koimmūnistu
partija ir vajājama, tā stāv ārpus likuma. Ar ci-
tiem vārdiem — strādniecība, kura grib aizstāvēt
savas šķiras, intereses, kura grib aizstāvēt savas
materiālās un tiesiskās intereses, tiek tāpēc nostā-
dīta par šo koimimūnistu partiju un tādā ©adījumā
tiek nostādīta ārpus likuma, un tas katram, strād-
niekam draud ar 4 gadiem katorgā. — Lūk, tāda ir
tā »dēmokra>tija», tādas ir jūsu demokrātiskās tie-
sas. (A. Eglītis no vietas: «Kāda tad ir jūsu de-
mokrātija?»)

Bet jūsu demokrātijai ir vēl otra pusie. (A.Eg-
lītis no vietas: «iNo kurienes tadj jūs mākat, no kā-
das valsts jūs <esa>t?») Jūs. vienmēr klaigājat, ka de-
mokrātija jāsargā, jāsargā no visiem, vienalga, no
«kuras puses» šie uzbrukumi arī māktu. Bet ja
strādnieki redz, ka buržujiskā dēimofcratija spiež
viņiem asinis laukā, ja strādnieki pret to saceļas.
tad, protams, tiem ir cita mēraukla. Ja ausu «de-
mokrātijai» ķeras kiāt bijušie imioinarchisitk bijušie
landesvēristi, ja jūsu Niedra grib Ulmamii nomest no
viņa sēdekļa {K, Ulmanis no vietas: «Ko, Jūs par
mani runājat?») — kādēļ tad Jūs izmācāt priekšā?
— tad, protams, imūsu «demokrātija» to neredz.
Ja, piemēram, imēsi nodrukātu Stučkas ievadrakstu
savā avīzē, kā tad šī demokrātija bļautu un kas tad
notiktu? — Bet kad «Latvī» nodrukā Aindrieva
NAedras. rakstu, kas saka, ka Ulmaņa kārtība tomēr
«neiet», tad šī demokrātija klusē. Tāda ir jūsu
«tiesiskā» demokrātija!

Tik idaudz par politiskām lietām.
1Pair citām lietām arī varam teikt to pašu. Lat-

vijas tiesā mav nodrošināta vienkāršai strādnieka
-. alga. Strādnieks, prāvodamies Latvijas tiesā, var

nomirt, kamēr piedzen savu nopelnīto algu. Ja
buržuji — uzņēmēji (labprātīgi negrib maksāt, vi-
ņiem vienmēr iespējams.izvairīties taisni ar tiesas,
ar prāvošanās palīdzību. Buržujiem ir nauda, tā-
pēc viņiem tiesa un taisnība nodrošināta;, strādnie-
kiem naudas nav, ko 'tiesātie'si, jo viņiem par savu
a!lgu jāpārtiek; tāpēc strādnieki, tiesājoties Latvijas
tiesā, vienmēr savu algu pazaudēs.

(Runājot par tā sauktām krimināllietām, atkal
buržuāzijai lir divas mērauklas*. Tā sauktos valsts
apzadzējus jeb korruptantus — kā jumis labāk iegā-
jies tas. jēdziens — 'tiesā pa jokam; turpretim, ja
kāds mazturīgs cilvēks nabadzības, vai oitu ap-
stākļu spiests, nozoīg maizesi kukulīti, malkas pa-
gali, vai kaut ko citu iīdzīigu, viņiu tiesā bez žēla-
stībasi um jau pirms notiesāšanas iesēdina cietumā.
Plaši tā sauktie kriminālisti, zagli um tamlīdzīgi, re-
cidīvisti, par jūsu, buržuju, (lielajiem zagļiem saka
ta: «Mes esam tikai tādi zaglisi, bet jūs — jūs esai;
tie īsitie zagļi.» Tāds ir recidīvistu uzskats jau mo
seniem iaikiem par buržujiem. Šis uzskats ir ra-
dies nevis šķiras apziņas dēl, bet igan īdzīvē, prak-
tiķa, no novērojumiem. Oilk viegli, cik vieglprātīgi
buržuāzijas iestādes — policija un tiesla grābj ciet
katru cilvēku un bāž viņu cietumā par visniecīgāko
pārkāpumu, jūs varat dabūt zināt sarunājoties^ ar
katru, kas sēž cietumā iepriekšējā izmeklēšanā.
Tieslietu ministrim tiešām būtu derīgs darba lauks,
ja viņš kādas nedēļas pabraukātu pa Latvijas cie-
tumiem un parunātu aci pret aci ar Latvijas cietum-
niekiem; tad viņš nevarētu atbildēt tā, kā viņš ne-
sen atbildēja «uz mūsui jautājumu. Bet arī) viņš mav
spējīgs jredzēt, ka Latvijā cietumu ir par daudz, kā
tos varētu iznīcināt, inevis prasīt budžetos būvēt vēl
jaunus un jaunus klāt.

Pārejot iuz šiem pašiem cietumiem, t. i. uz Ties-
lietu ministrijas otro «darba» pusi, jāsaka, ka tiesa
strādā tā, lai cietumi pildītos; mn, lūk, šie cietumi
ir pārpildīti. Cietumos ir daudz notiesātu par poli-
tiskām lietām, t. i. par strādniecības pasaules uz-
skatu, un ir ļoti daudz notiesātu nelaimīgu, vien-
kārši meapzinīigu cilvēku, kuri, vai nu aiz trūkuma, vai
neapzinības, ir vai nu ko zaguši, vai izdarījuši kādu
citu niecīgu pārkāpumu, kuriem, piespriež Jjielusi so-
dus un kurus, ievērojot pārkāpumu niecīgumu, no-
tiesā ar augstākiem soda mēriem, lai tikai parāditu,
ka valdībai ir stingra vara. Man ir -gadījies Lat-
vijas cietumos diezgan bieži runāties ar šiem- notie-
sātiem — krīmimālīistiem, vai izmeklēšanā esošiem
dažādu grupu un veida kriminālistiem. Viņi smejas
par šo buržuiaizijas stingro varu — visi viņi smejas.
Cietumos cirkulē pat tādi anekdoti, kā tāds, ko tei-
cis kāds čigāns tiesā par tiesu, Vai, nu viņš to īste-
nībā teicis, vai nē, tam te nav nozīmēsi, bet svarīgi
ir tas, ka tas ir raksturīgi būtībai. Tiesa piespriedusi
čigānam 6 gadus cietuma — vai, nu par zirgu zā-
dzību, vai par ko citu. Kad spriedums nolasīts su-
verēnās tautas vārdā, čigāns izsaucies: «Vai. es to
nosēdēšu? Tā suverēnā tautas vara 6 gadus pavi-
sam nepastāvēs!» Lūk, tā kriminālisti runā cie-
tumos par buržuāzijas stipro varu, ko vērš arī pret
viņiem, nerunājot par pdlītisikiem. (7- Pommers no
vietas: «Laikam jums sakari lar tiem čigāniem!)
Katrā ziņā čigāns ir vērtīgāks nekā garīdznieki.

Runājot par cietumiem; es pieturēšos pie ties-
lietu ministra atbildes uz mūsu frakcijas jautājumu.
Tieslietu ministris jgajii atbildēja uz mūsu. jautājumu
un vispirms mēģināja nostāties uz viedokļai, ar kādu
varētu izmantot mūsu jautājumu it kā savas at-
bildes motīvācijai. Proti — imēs esot teikuši, ka
Latvijā_ cietumi slikti, mehdigiēniski un pārpildīti, un,
lūk, imesi ar to esot uzsvēruši, ka Latvijā cietumu
nav pietiekoša, ka tagadi būtu jābūvē jauni cietumi.
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(J. Pommers no vietas: «Ja. jau būtu jumus, vara,
jūs būvētu!») Tieslietu ministris 'izlietoja, šo mūsu
jautājuma motivāciju par alrgūmenta jaunu cietumu
celšanas vajadzībai. Viņš mēģināija., .protams, arī
sacīt, ka Rīgā un tāpat citur earia laikos, bijis vai-
rāk cietumu. Rīgā esot likvidēti trīs cietumi, Val-
mierā— viens, Cēsīs — viens iu. t. ,t. no tiem, Ikas
bijušiii agrāk.- Kopš Latvijas_pastāvešanas laika to
vairs neesot. Protams, ka Ri'gā caria 1.ailkā bija vai-
rāk cietumu, bet jāievēro, ka Rīgā bija ļoti daudz
notiesāto no citām Krievijas mallām, me tik vien no
vietējiem iedzīvotājiem, no tās ferritoīrijas., kasi ir
tagadējā Latvija, Par pārējiem cietumiem jāsaka,
ika tie jaulikvidēti .gani, bet ikas tie ir bijusi. Piemē-
ram Valmierā likvidēta koncentrācijas nometne, kur
okupācijas! laikā (saucieni mo vietām.: «Un Stučkas
'1.ai'kā!») utn Zemitāna soda ekspedlīicijas (laikā bilja
nometne, kurā sabāza viisus tasi, kurus saķēra Vid-
zemē trakojošie šokaraspēku daiļu pārstāvji lutn kad
notika pazīstamā Valmieras bērnu slepkavība.
(Starpsaucieni.) Plroteims,, tie dētam, tagad ir lik-
vidēti. Beit cietumnieku skaiiits esot tik liels, ka .cie-
tumi esot pārpildīti. Tieslietu ministrijas atzinums
pierāda to, ko es teicu, ka tiesa strādā, lai cietumi
būtu pārpildīti

Tālāk tieslietu ministris un vispār buržuāzija
domā, ka Latvijas cietumi ir diezgan higiēniski, sa-
līdzinot ar vakareiropas un bijušās Krievijas cie-
tumiem. (/• Pommers no vietas: «Padomiljasi arī!»)
Vakareiropas. cietumus katrā ziņā mūsu /buržuji
ņem par paraugu.. Viitrjii varbūt brauks uz 'Franciju,
uz Alžiru — Francijas koloniju, uz Kailedoniiju, lai
izpētītu, kādi tur cietuma hiigiētnīiskā ziņā un .ierīkotu
tādus arī te. Protams, salīdzinot ar šiem cietu-
miem, mūsu cietumi dažā ziņā būs drusku higiēni-
skāki, sevišķs Rīgas oentrāiloietumis. Buržujiem, pa-
rasta 'lieta, ka atsaucas uz tā sauktām kultūrasi, ci-
vilizētām zemēm. Civilizētā mežonība, protams,
šeit vēl nav visos apjomos ievesta. Vēl, varbūt, ne-
bij visur tāds cietuma režīms, kā Francijas civi-
lizētos cietumos, kur cietumnieki pēc zināma laika
vienkārši tiek nonāvēti. Latvijas cietumos pēdējā
Laikā šādu režīmu attīsta. Tāda ir Jūsu kultūra un
civilizācija! Ja Latvijas cietumos vēli uemiirsit 2V_ %
cietumnieku kā Francijas cietumos, tad jums vēl jā-
sasniedz šis ideāls.

Tieslietu ministris mēģināja atspēkot, ka cie-
tumos ir nokrāsotas logu. rūtis, liai izsargātu cietum-
niekus no gaismas. Viņš teica, ika logu rulias esot
nokrāsotas tikai atejas"vietās un visur tur, kur tie
esot ielaspusē, lai cietumnieki nevarēto skatītiespa
logu laukā. Ja tieslietu ministris pats nav melojis,
.tad viņa apakšnieki vilņam ir stāstījuši melus. Tai
pašā Rīgas centrālcietumā visiem logiem bez izņē-
muma' nokrāsotas apakšrūtis. Lai tieslietu mini-
stris aiziet un paskaitās. Protams, cietuma (logiem
esot vajadzīgas īrestesi un kulbas. Es aizrādīju, ka
cietumā ir auksts, bet tieslietu miinistris atbildēja,
ka par to nevarot būt runa, tur neesot nekāda auk-
stam». Nu, es domāju, tieslietu .ministrim vajadzēja
pasēdēt pāris nedēļas pavasarī vai rudenī Rīgas
centrālcietumā, tad viņš redzēta, vai tur ir auksts,
vai ne. (J. Pommera starpsauciens: «Kad es sē-
dēju čekā, ārā bija 30° sals, bet nemaz nekurināja,»)

Par kultūras blokādi Latvijas cietumos.. Lat-
vijas cietumos nepielaiž visā valstī apgrozībā eso-
šās grāmatas. To tie.sil.ietu ministris inevar apgāzt
un ari neapgāzīs. Viņš projektē fevasft speciālu in-
spektoru šim nolūkam. Tad, varbūt, pielaidīs vēl
mazāk grāmatu. Kad es savā iruinā aizrādīju, kādi
apstākli ir Padomju savienības cietumos, tad, lūk,
viņam_ t_as izlikās_ pavisam neticams. Viņam gan-
drīz ceļas miati stāvu. Es domāju, ka arī dažam la-,
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bam no jums ceļas mati stāvu par to, ka Padomju
savienībā cietumos ielaiž visas; valsti iznākošas avī-
zes un grāmatas, tāpat arī visus valstī atļautos ār-
zemju"laikrakstus. Tiflisas cietuma es, piemēram,
redzēju «Berliner Tagefolatt», Ikas nebūt nav kom-
mūnlsitu avīze. Mūsu buržuāzija doma, ka Latvijas
cietumos nevar laist iekšā viņas pašas nelaimīgo
«Valdības Vēstnesi», viņi domā, ka tad cietumos, ie-
nesīšot polītiku. Ar to tieslietu .ministris.izsalka bur-
žuāzijas uzskatus un aizstāv buržuāzijas idiotisma
politiku. Ja cietumā ielaidīšot «Valdības Vēstnesi»,
tad cietumā ieviesīšoties politika. Lūk, cik tālu
sniedzas jūsu gudrība! (A. Eglīša starpsauciens:
«Met nu labāk mieru!«) Saka,_ka cietumi esot no-
ziedznieku labošanai um ka tāpēc cietumos vajadzī-
gais dažādas. svētMdītes, bībelie un vel cdltas tamlī-
dzīgas grāmatas. Protama, lieta, ka nekad vel nav
bijis tāda cietumnieka, kas uz šo llietu nopietni skai-
tītos. Ja kāds. ,no cietumniekiem prasa bībeli, tad
viņš. to prasa atejas vietai, To sevišķi vajadzēta
ievērot un uzklausīties 'mācītājiem, tad viņi, varbūt,
reiz saprasta savu stāvokli, Tā tasi bija jūsu pašu
cara laikos, tā ir tagad — vai nu tā bībele būta bi-
jusi krievu, latviešu vai angļu valoda. (P- Dukurs
no vietas: «Cik ;mē.s. paši. tādas mantas ineesam no-
lietojuši!») iKIausaiit, ko Dukurs jums .sāka!

Izlabot cietumā nav iespējams nevienu krimi-
nālista, par politiskiem nemaz nerunājot. _ Politi-
skais strādnieks cietumā taču tiek notiesāts par
savu pasaules uzskatu, par savu polītisko uzskatu.
Vai jūs domājat viņu izlabot, vai atņemt viņam' šo
uzskatu air to, ka neļausit viņam lasīt grāmatas, kā-
das iznāk valstī, avīzes un kaut tos.pašus jūsu žur-
nālus? Lūk, tas viss ir buržuāzijas, juridiskais un
cietamiskais idiotisms. (/ Pommers no vietas:
«Vai mūsu avīzes Padomāja īlefaiž?»)

Tas jāatbild uz šo tieslietu ministra atbildi, uz-
skatu un to, kā viņš nostājās šinī blokādes lietā.
Mēs jau daudzkārt esam runājuši pair to, ka cietu-
mos pret apcietinātiem lieto visriebīgākās represi-
jas. Cietumnieki ir piekauti, cietumnieki ir nedē-
ļām, ilgi slodzīti tumšots, aukstos karceros. (J- Pom-
mers no vietasi: «Un pēc tam nokauti arī!») Un
nokauti arī! Cietumnieki ir novesti līdz pašnāvī-
bai un 'tamlīdzīgi.

Tieslietu, ministris slaka, ka man, strādājot
petīciju kommisijā, gan būšot jāatzislt, ka neviena
sūdzība par šādām, lietām mav_ ienākusi. Man jā-
paziņo tieslietu ministrim, ka šādas sūdzības petī-
ciju kommisiljā ir bijušas vienmēr — arī tad, kad
manis tur nebija —, ir bijušais tagad, un, droši vien,
būs ari turpmāk. Es varu nosaukt daudzkārtējās
apcietinātā Gebeļa sūdzības par piekaušanu Dau-
gavpils cietumā. Petīciju komimisijai bija iesniegta
sūdzība par piekaušanupolitiskā pārvaldē — apcie-
tinātais Dūmis. pagājušā gadā tika tur piekauts,
Šis pats apcietinātais tagad atkal ir spīdzināts pa
tumšiem un aukstiem, karceriem. Tāpēc tagad viņš
ir zaudējis prātu un, Laikam, ievietots tai 5. jaunulz-
būvētā Centrālcietuma «nāves korpusā», kur iesloga
cilvēkus ar satriektiem un saplosītiem nerviem, lai
viņi tur nomirtu. Tā ir tāda puspagraba telpa, kur
cilvēkam, kuru tur ieliek, nav glābiņa. Ne tur
var par viņu kāds. ārsts .interesēties, ne arī intere-
sējas. Tas, kas tur tiek ielikts, uzskaitāmis/par dzīvu
aprakta. Redziet, tāda ir tā jūsu demokrātija, cie-
tuma demokrātija, tāda ilr jūlsiudetamu «higiēna».

Nerunājot nemaz par tumšiem un aukstiem kar-
ceriem, cietumos tiek lietots ari vēl tā sauktais kar-
cera stāvoklis. To piemēro par visiniecīgākām lie-
tām, piemēram, ja kāds ir paskatījies pa to pašu
aizkrāsotologu, vai ari kāds. __ ne rupji, bet pēc cie-
tuma priekšnieka uzskatiem, rupju vārdu pateicas —

î ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
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tūlīt pret šo cietumnieku lieto karcera stāvokli uz
30 dienām, kurā laikā cietumnieks nedabū nekādus
pienesumus, nedabū arī grāmatas un vēstules. Ne-
pietiekoša karceru skaita dēļ lieto karceru stāvokli.
Ta, luk, rīkojas ar cietumniekiem.

Daugavpils cietumā pagājušā vasarā ne tikai
cietuma ādministrācija nodarbojās, ar cietumnieku
piekaušanu, bet tika izsaukta pat vesela rota. zal-
dātu. To tieslietu ministris nekādā ziņā nevar no-
liegt. Tieslietu imimistrisi šīs. apsūdlbaisi nosauc par
ļaunprātīgām. Man jāsaka, ka tikai ar ļaunprātību
ta viņas var nosaukt. Cēsu cietumā ir .slavenais
Jelgavas bijušais cietuma priekšnieks Čolders, kuru
apbalvoja arī &r ordenī par Speciāliem spīdzināšanas
paņēmieniem. Ja kāds, cietumnieks it kā nelaipni
paskatās uz viņu, ja. šilm cietuma priekšniekamlie-
kas, ka uz viņu nelaipni paskatās, tad tūliņ tādam
cietumniekam piespriež mēnesi karcera stāvokļa.
Tā tas tika darītsar politiskām cietumniecēm., kuras
no Rīgas termiņa cietuma nosūtīja uz Cēsu. cietumu.
Tās pagājušā gada oktobrī 21 dienu turētas tumšā
un aukstā karcerī. Tikai tāpēc, ka viens apcieti-
nātais Sprieslis 'gribējis sev karceri atstāt kājās ze-
ķes, karcera laiks taļm pagarināts uz 14 dienām!

Ministra atbildē par cietumiem jāatzīmē viens
sevišķi ievērojamisi apstāklis. Tas, ir tas, ka pēc
sava lieliskā paskaidrojuma viņš sacīja tā: «Bet ir
liela idaļfe tādu LatviUas iedzīvotāju,, kas dzīvo
daudz sliktākos 'materiālos apstākļos nekā cietum-
nieki.» — Lūk, te ir tā atslēga! Ja Latvijā ir liela
daļa iedzīvotāju, kas dzīvo daudz sliktāko® «materi-
ālos apstākļos nekā cietumnieki, tad, protams, liela
daļa no viņiem mav mierā ar šokārtību un; vairu, kas
rada šos sliktos apstākļus. Lūk, tāpēc viņus, tiesā
un liek cietumā. Tāpēc komimūnisti, politiskie,
strādnieki tagad ceļas pret šo kārtību, pret šo jū-
ridiku, pret šiem cietumiem, un strādnieki tikmēr
nebūs mierā, kamēr viņi atsvabinās savus cietum-
niekus no cietumiem, kamēr viņi iznīcinās šo cietu-
mu kārtību, šo kārtību, kur liela daļa iedzīvotāju ir
sliktākā stāvoklī par cietumniekiem!

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nikolajam-).Kallmāņam.

N. Kalniņš (sociāldemokrāts): (Daži labā spārna
deputāti tt-t ārā no sēžu. zāles.) — Mauc, mauc
laukāl

Augstais namus! Patiesību sakot, es/ nezinu, kam

Inu
lai runāju, jo tie, kam vajadzētu to dzirdēt, pat-

laban ir paguvuši atstāt sēžu zāli. (Starpsaucieni
pa labi.) Ulmaņa kungsi taču viens pats nevarēs
aizpildīt to vietu. (K. Ulmaņa starpsauciens.)

Acīmredzot, tagadējaikoalīcijai tieslietu 'resora
un vispār tiesu personā ,ir .radies tāds atbalsts, aiz-
stāvis un drošs sargs, ka jarunā par Tieslietumini-
strijas budžeta, viispār nav vērts pūlēties, iniatv vērts
interesēties par to, it kā viss būta. tur vislabākā kār-
tībā, it kā tur būtu vistīrākā lieta un nebūta jāba-
žījas par to, ka kāds mo koalicijas vairēta ko pār-
mest; ja opozīcija ko pārmet, tad, zināms, tā ir
opozīcijas darīšanai — pārmest visiem un katram,
un to nav vērts uzklausīt. (St. Ivbuļa starpsau-
ciens.) Redziet, ko paši sev var pārmest? — Man
liekas, Ivbuļa kungs, ja jūs gribat valdīt un valstī
nodibināt tādu pārvaldes aparāta tādas tiesas, kas
pareizi un kārtīgi funkcionē, jumsvajadzētu uzklau-
sīties arī 'opozīcijas aizrādījumuis. Un tāpēc atļau-
jiet, kungi, dk nu jūs te klāt esat, arī man aizrādīt
uz dažiem novērojumiem, ko man pašam iir gadījies
novērot mūsu tiesu praksē, tāpat ari uz tiem novē-
rojumiem., ko esmu dzirdējis no saviem, kollēgām
un nebūt ne tikai!nokreisā, bet arī no pilsoņu spār-
na. (F. Ausēja starpsauciens.) Ja Ausēja kungam

arī kaut kaš te būta ko piebilst, tad! esi ar lielu In-
teresi to gribētu uzklausīties

^Izrādās, ka tiiesa aizsargā ne Jikai valsti, mie ti-
kai valsts prestižu, me tikai privātpersonu tiesības
(starpsauciens pa kreisi: «Pati savu prestižu!»), ne
tikai pati savu. prestižu — lai Dievs pasarg, ja
kāds kādu sliktu vārdu, pateiktu par tiesu ārpus Sa-
eimas, vai kādā sapulce, vai periodiska izdevuma:
tad tādam redaktoram un runātājam žēlastības_vairs
nav šai pasaulē —, bet mūsu tiesai iet vel talak un
aizsargā ari vēl pilsonisko, koalīciju. (Starpsau-
ciens.) Ja aizsargā valdību vispār — to es varu
saprast; es saprotu, ja neļauj sodu likumos pare-
dzētā nosodāmā kārtā aizskart valdību, bet es vel
neesmu atradis tāda soda likuma panta, kas pie-
draudētu ar sodu par pilsoniskās, koalīcijas, aizskar-
šanu. (Starpsauciens.) Nu, tad paklauisaities, Au-
sēja kungs, kā mūsu tiesa sodaļ, par, ko mūsu pro-
kurors ierosina krimināllietas!

Ja jūsizlasāt mo viena gala līdz otram šo ap-
sūdzības rakstu, kas man te pašlaik ir, tad
kur jūs varat sastatīt 154. panta noziedzī-
bas pazīmes, kur ir valdība nonicināta, kur
ir nonicināts kāds ministris? Ja jūs paska-
tīsities apsūdzībasi rakstā, tad jūs atradīsit
kādu tekstu, kas ievietots, mūsu avīzē ar
virsrakstu: «Strādnieku žņaugšanas, politika,» Kas
tad ir tie žņaudzējai? Mēs lasām: «Strādnieku
žņaugšanas politiku tagadējā reakcionārā valdība ir
iesākusi uz visas līnijas.» — Tā sākas apsūdzības
raksts. (Starpsaucieni.) — Paklausaities, Ērgļa
kungs, tad Jūs redzēsit! Spriediet jūs pec savas
lauksaimnieka un piensaimnieka loģikas, vai *r Ir
kāds sodāmls, vai nav sodāms. (Starpsai^ļpļ ;
smiekli.) — Redziet, tāds bijla pirmais teikums,', i&ar
ko redaktoru sauca pie 1atbildības.

Varbūt tālāk atradīsim ko nosodāmu? — «Da-
žādi projekti, viens reakcionārāks, par otru, nav ne-
kāda fantāzija, bet ir tagadējās valdības reāli nodomi
par mantīgo aizsardzību .ar augstām muitāmun no-
dokļu atcelšanu un par visu nastu uzvelšanu strād-
nieku šķirai.» — Te ir gan minēts vārds «valdība,»,
bet tālāk jau sacīts, ka tai iestādei ir reakcionāri
projekti un ka viņa grib aplikt ievedumus ar aug-
stām muitām un tā uzvelt visas grūtības strādnie-
kiem. Sakait, vali tā ir kāda valdības zākāšana vai
nicināšana, ja atzīmē, ka viņai ir tādi projekti! Tā
ir tikai kritika, vai, objektīvi runājot, tikai patiesī-
bas, izteikšana. . Bet par to sauc' pie atbildības!
Arī tālāk: «Lieta negrozās tikai ap slimo kasu pār-
valdēm, nedz ap kādu atsevišķu likumu, bet ap ve-
selu strādnieku šķiras žņaugšanas sistēmu, pie kuras
ķērusies, tagadējā koalīcija.» — Te pat nav aizskar-
ta valdība, bet tikai Ir pieminēts vārds «koalicija».
Tomēr prokuratūra atradusi, ka šeit ir nozieguma
pazīmes, un tāpēc sauc redaktoru pie atbildības.

Kad lietu iztiesāja tiesā, es arī interesējos par
to. Prokurora biedrs bija diezgan jauns cilvēks.
Eis. domāju, ka viņš šo lietu, izbeigs, bet viņš krasi
pastāvēja uz to, ka šeit aizdarīts noziegums, piecē-
lās, uzturēja sūdzību un sacīja, ka viss tais,Jsāis tur
rakstīts, ir valdības apvainojums, un tapec viņš
sūdzību uztur. Tagad esi gribētu jautāt Ausēja kun-
gam, kurš ir arī žurnālists un ir rakstījis vairāk
reižu savā laikrakstā: kā jūs: izturējāties kreisās

.valdības laikā, vai jūs nerakstījāt savā «Latvī»
briesmīgas lietas par krefcās valdības rīcību., par
viņas kaitīgo rīcību —bet te ir rakstīts daudz vien-
kāršākās frāzēs. Jūs rakstījāt tādās frāzēs, kurās
varēja saskatīt uzaicinājumu, gāzt fcreiilso valdību um
pielikt visas pūleBi, pat varbūt sazvērnleiaiskaSi pū-
les, lai izjauktu, kreiso koalīciju. Par to, protams,
prokuratūra nesauc pie atbildības, bet par tik me-
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vatjnīgu frāzi, ko es citēju un kas.bija ievietota ap-
sūdzības rakstā, sāk apsūdzību pret «Sociāldemo-
krāta» redakciju.

Jūs teiksit, ka tas ulr izgudrots prokuratūras
kancelejā. Mums taču ir apgaismotu Sapratīgi! ties-
neši, kas saprot, ka par tādām frazērm nevar saukt
pie atbildības!

Kāds ir tiesas spriedums? Divi' mēnešicietuma
par apvalnojumieim, kas minēti apsūdzības rakstā.

Tālāk ir viens vārdiņš par valdību: «Valdība
sākusi darboties nelegāli, lai gan viņas rokās ir vi-
sas legalitātes iespējas. Par šādu rīcību vietā sa-
kāmvārds: «Kas vainīgs, tas bailīgs.» — .Ministru
prezidents turas pie ieskata, kai mērķis attaisno II-

I

dzekļus. Un jaStrādnieku šķira būs nožņaugta, tad,
atkritīs jautājums par to, kādiem līdzekļiem, tas pa-
nākts.» - Šeit ir runa par to, ka valdība 'rīkojusies
nelegāli t. ,i. nelikumīgi. Tiesa skatās, ka valdību
vispār nedrīkst kritizēt, .nedrīkst rakstīt, ka tā rī-
kojusies, nelikumīgi. (J-Ērglis no vietas: «Nedrīkst,
uedrīkst!») Redziet, Ērgļa kunglsi saka, ka nedrīkst!
Valdība var desmitām! reižu pārkāpt likumu — to
pašu, ko viņa izdevusi —, viņa var pārkāpt tās pa-
sals instrukcijas, kuras izdevis Mi'mistru kabinets), bet
nedrīkst rakstīt, ka viņa rīkojusies nelikumīgi! (7.
Ērglis no vietas: «Viņa nerīkojas nelikumīgi!») Jūs
sakāt, ka viņa nerīkojas nelikumīgi. Tas. nu ir bū-
tības jautājums. Kad apsūdzētais redaktors gribēja
pierādīt ar dokumentiem un lieciniekiem',ka valdība
rīkojas nelikumīgi, tad atbildēja, kāto iair lieciniekiem

I

pierādīt nevarot. Tad iesniedza tieisaj pierādīju-
mam Saeimas stenogrammas, kur šis jautājumsbija
noskaidrots — Bastjāņa runu. um ministra Rubuļa at-
bildi, kurās nepārprotami bija redzams, ka apvaino-
jumi valdībai par .nelikumīgo un nelegālo rīcību naļ
atspēkoti un tā tad tā nelikumīgārīcība ir Saskaņā ar
Ministru' kabineta iekārta katrs Iiifcumprojekts, kas
nonāk Ministru kabinetā, divas dienas iepriekš jāiz-
dala kabineta locekļiem., kā teikts — resoru pār-
stāvjiem, tā tad tai. starpā arī Valsts kontrolierim.
No šīs katedras konstatēja, ka projekts izdalīts ti-
kai pašā sēdes dienā, pret ko Valsts kontrolieris
cēlis iebildumus, teikdams, ka tāpēc viņš nevarot
dot savu atsauksmi, ko viņšparasti dod par visiem
projektiem, ja viņš to vēlas darīt. Neraugoties uz
šo nelikumīgo rīcību, pretēju Ministru kabineta ie-
kārtas noteikumiem, šis likums izdots, pat pretēji

»
Satversmes 81. panta noteikumam, ka šādu likumu
var izdot tikai, tad, ja ir neatliekama vajadzība.
Kad nu tiesai iesniedza šos dokumentus, ar kuriem
tiesā varēja pierādīt Ministru kabineta! rīcības ne-
pareizību, varēja pierādīt, ka tas, kas rakstīts, bi-
jis patiesība, ka redakcijai ir bijusi tiesība rakstīt
par to, ka) tais taisni ir bijos viņas pienākums un
ka to varēja darīt, ja mums ir preses brīvība, tad
tiesa vienkārši atbildēja: tā kā sūdzība, celta uz
156. panta pamata — par valsts varas apvainošanu,
tad šiem pierādījumiem nav nozīmes. Valsts vara
var rīkoties nelikumīgi, var mīt likumuskājām, bet
prese par to nedrīkst rakstīt! Tiesai katrs valdības
solis ir likumīgs, kaut tas.arī runātu pretim' Latvijā
pastāvošiem likumiem.

Kam tad ir mūsu tiesas? Vai tiešais mav, lai
sargātu likumību? Vai mums mav pat administra-
tīvas tiesas, 'kur var pārsūdzēt administratoru ne-
likumīgo rīcību? Tielsas pirmaisuzdevums lir raudzī-
ties, lai pildītu likumus. Bet jaruna ir par Ministru
.kabinetu, par valdību., tad tiesa domā, ka valdības
rīcību nedrīkst kritizēt, nevar pielaist pat tādu
domu. Tiesa, kas savu spriedumu pasludina suve-
rēnās tautas vārdā, tagad pārvēršas par valdības
ierēdņiem., kas atkarīgi no valdības uzskatiem un
pavēlēm, kas trīc un dreb, ka tikai tiesa neattaisno

kādu īredaktoru, ka tikai tiesa nepateikta, ka val-
dībaļs. rīcība bijusi, nelikumīga. Tapec redaktoru arī
notiesāja, kaut gan, objektīvi ņemot, nevareja_ pie-
rādīt, kur. ir noziegums. Jābrīnās,pat, ka prokurors
varēja celt sūdzību. (Starpsauciens.) Motīvi, pa-
gaidām nav zināmi, bet pietiek ar to, ka prokurors
atradis par iespējamu apsūdzības raksta oiitet kādas
frāzes un ka tielsainoraidījusi pierādījumus, ka val-
dība rīkojusies, nelegāli.

Bet tanī pašā sēdē redaktors tika tiesāts arī
par kādu otru rākstu, _par kādu sīko jeļetonu, kur
bija 'sacīts apmēram: tā: «Stāsta, kajmusu meža cū-
kas cēlušās no mājaļs/ cūkanl M.ajas dzīvodams,
labi audzinātais vepritis pārvērties par meža -cufcu».
Tālāk sacīts: «Tāds miegains, vepritis bija Ministru
kabinets. Viņš mierīgi dzīvoja, um eda no savas. 'Si-
lītes, un reti iedomājās kādam uzbrukt.» — Ja tas
būtu rakstīts ievadrakstā, ja tas butu rakstīts tanī
daļā, kurai nav virsraksta. «Sīkais feļetons», tad es
arī pilnīgi piekristu, ka tāds salīdzinājumus ir apvai-
nojums; bet, kungi, nevajaga aizmirst, ka avīžnie-
cībā ir vielna nodaļa, kd sauc parjsīko feļetonu, ka
mums bez nopietnāmbildēm ir ari karikatūras. Vai
tad patiešām pair karikatūru var saukt pie atbildī-
bas, vai karikatūra uzskatāma pair apvainojumu? Ir
taču jāskaitās, kāda ir tā doma, kās tur ielikta! Sī-
kais feļetons jeb karikatūra jāuzņem ika āllegorija
un jāskatās vai tanī ieliktā doma ir apvainojoša, vai
nē. Tas ir cits jautājums; bet te ir tikai tas_vien,
ka sīkā feļetonā Ministru kabineta ir salīdzināts ar
veprīti, 'kurš ir mierīgi guiefls,, mierīgi_ snaudis, un
kurš tikai pēc tam, kad. kāds iebraucējs Motta to
sakustinājis un saviļņojis, kļuvis čakls um Sācis strā-
dāt. Jūs, varbūt, nesen .redzejat

^
kada žurnālā —

tas bija «Atpūtā» — kādu karikatūru, kur kāds pil-
sētas galva bija attēlots ar zvēra kajam un asti
pakaļā. Mato liekas, ka tādā gadījuma viņš varētu
celt sūdzībuv ka viņš ir apvainots., ka viņš ir aiz-
skarts, joviņš ir attēlots par kādu astaimu radījumu.
Tas taču lir apvainojums! (Sauciens no _ vietas:
«Lauva!») Redziet, ja Ministru kabinets butu pie-
līdzināts lauvai, tad tas nebūtu apvainojumus! Ja
Ministru kabinetu pielīdzinātu tīģerim, arī_ tas ne-
būtu apvainojums, kaut gan tai pašā rakstā ir

^
runa

pair pilsonisko koalīciju un teikts, ka pilsoniskā ko-
alicija kā saniknots tīģeris' metusies uz strādnieku
tiesībām. Arī to uzskata par apvainojumu, par to
tiesā redaktoru, šis teikums figurē apsūdzības rak-
stā. Tā tad arī tīģerim Ministru, kabinetu nedrīkst
pielīdzināt, jo ja. jau.augstā tiesa domā, ka Jkoaliciju
un pilsonību nedrīkst pielīdzināt tīģerim, kā tad lai
vēl uzdrošinās pielīdzināt tīģerim Ministru kabinetu!

Bez tam, sakait, vai;tadtiešāmtik 'ļauni varbūt,
ja mēs ņemtu to pašu salīdzinājumu ar vepritil, vai
tas tiešām būtu tik slikti! Mums taču jāievēro, ka
mēs dzīvojam vienā agrārā vaflistī, zemnieku valstī,
kurā ir valdības koallicijia, fcuraissaStāvā pa lielākai
daļai ietilpst zemnieku savienības pārstāvji. Mēs
runājam par bekona eksportu, ar vārdu sakot, mēs
to turam, par ļoti cienījamu lopiņu, par ļoti cienī-
jamukuistonīti, un ir brīnums^ kā «rau uzreiz var iz-
rādīties, ka tasi iir tāds nešķīsts zvērs, ko redaktors
saivā sīkā feļetonā nedrīkst pat mutē ņemt, par ko
nedrīkst rakstīt un — Dievs, pasarg' — tuvināt kā-
dam valsts vīram vai kādami valsts amatam! Bet,
kungi, palsfcaitaiities. mūsu tautasjdziesmās, kur šie
lopiņi tik mīļii un skaisti apdziedāti

^
To jūs varētu

saskatīt arī modernā dzejā; piemēram_ Blaumanis
savā dzejā diezgan labi .apdzied to> «rozā» astīti un
saka,ka arī viņšpats tāds vēlētos būt.

Vārdu sakot, ja tiesa būta gribējusi saprast, ka
šeit ir runa par_ sīko feļetonu, bet nevte par apvai-
nojumu burtiskā nozīme, jla tiesa gribēta saprast,
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ka te ir gribēts rādīt ainu, ka viņi, līdzīgi tam, kā
mierīgi vepris!, sildās savā migā, snauž, mierīgi
guļ, kamēr tos neviens .netraucē, bet tiklīdz iero-
das kāds Motta, kas viņus iztraucē no migas, uzreiz
vilsi sāk šlverēties un kļūst čakli, tad viņa tobūtu sa-
pratusi. (Jautrība.) Es saprotu, varbūt varētu, pār-
mest par toni, varbūt varētu teikt, ka tonis ir maz-
liet .drastisks un varētai labāk izteiktieļs. Tādā ga-
dījuma tiesa varētu teikt, ka redaktors jāpārmāca
par toni, un varētu piespriest kādas 3 dienas cie-
tuma. (Starpsaucieni.) Bet, redziet, redaktoram
piespriež 2 mēnešus cietuma! (Starpsaucieni F
Ausēja starpsauciens.) Ausēja kungs, deputāti še ir
saukuši tādus vārdus, ka ja Jūs sauktu tādus ārpus
šī Augstā nama, tad jūs apvainotos, un arī es ap-
vainotos

^
jakāds vērsta tādus pret maini. Bet par

to nerunāsim. Runāsim par presi un preses tiesī-
bām.

Man liekas, ka jūs pajautātu žurnālistiem un li-
terātiem, kā viņi skatās uz sīkiem feļetoniem', kā
viņi tos saprot, un kā saprotamas karikatūras.: vai
burtiskā nozīmē, vai lallilēgoriški, tad, man liekas, jūs
dabūtu skaidru atbildi, kā tie saprotami. Ja par tik
niecīgām lietām jūs piespriežat tik bargus, sodus,
es nezinu, IkādUsl soduls tad vajadzētu spriest, uz
cik mēnešiem vai gadiem vajadzēta notiesāt cil-
vēkus pair daudz svarīgākiem, noziegumiem. Pie-
mēram, mēs redzam Švēdes lietā, kur ir runa par
valsts zaudējumiem. 1.700.000' latu apmērā, tiesa at-
zīsit, ka tas nav nekāds liels zaudējums., salīdzinotar
tām bagātībām, kas ir bijušas Latvijas bankai, par
to nav vērts ne runāt, un vainīgo attaisno. (Starp-
saucieni pa labi.) Es nezinu, varbūt salīdzinot ba-
gātības mūsu tiesa ir (skatījusies tā, ka Ministru
kabinetam ir tik miaz garīgās bagātības, ka — lai
Dievs pasarg' pielīdzināt viņu kādam kustonītim, jo
tad to varētu pārprast un iedomāties, ka patiešām
domāts viņu pielīdzināt šimkustonītim. Var jaubūt
ka tā ir. No tāda viedokļa raugoties, varētu tā
spriest. Bet elsi domāju, ka tiesa neskatās uz šo
lietu no tāda viedokļa.

Ja runājam tālāk par mūsu tiesu darbību,, tad
es gribētu runāt galvenā kārtā par apgabaltiesu un
it sevišķi par apgabaltiesas I krlminālnodaļu. Kaut
kā vēl varētu 'apmierināties .ar eīvīltiesām, kur ci-
villikumi idiezigaln stingri nosprauž normas un kur
tiesa var novērtēt lieciniekus tā vai citādi; normas
tur ir norobežotākas, tiesa iedziļinās lietas būtībā
un savus spriedumus kaut kā motivē.. Turpretim
krimināllietās — sevišķi tas novērojamus I krīmināl-
nodaļā — motivācija ir brīnišķīga. Atļaujiet man
nerunāt no gaisa, bet citēt šeit tādus motīvus:

Tā pati II krīminālnodaļa tiesāja «Lauku Darba»
redaktoru Osi, kurš bija ievietojis šinī avīzē kādu
rakstu ar virsrakstu «Mazo ķēniņu dzīve», kurā at-
tēlots kāds pagasta darbvedis, kā viņš rīkojies., kā
dzēris u. t. t., nebūdams piemērots savam amatam.
Tiesai uzdod lieciniekus apstākļu pierādīšanai. Daži
nevar neko apliecināt, bet viens, kas saka, ka ir bi-
jis šī raksta rakstītājs, šos faktus puslīdz apliecina.
Bet nelaime nu ir bijusi tā, ka šim' lieciniekam bijis
tāds slikts amats, proti — viņš bijis skroderis savā
pagastā. Un nu tiesa motivē šādi: «Liecinieks Plau-
dis» — tā viņu sauc — «ir skrodera māceklis, tāpēc
nevar būt runa par to, ka apsūdzētam Verneram
Ozolam varēja būt pietiekošs pamats uzskatīt šo
ziņojumu par pietiekošu un rakstu ievietot «Lauku
Darbā», » — (Starpsaucieni.) Tas ir bijis rakstītājs,
tas ir bijis šī raksta autors. Tas tos datus, redak-
cijai devis, tas uzdots par liecinieku tiesā un aplie-
cinājis šoapstākļu patiesīgumu. Es saprotu, ja tiesa
būtu motivējusi tā, ka liecinieks palts sevi noslaucīs.
Patiešām viņš ir godīgs cilvēks, jo viņš varēja iz-

vairīties no atbildes, vai viņš pats nav autors, tā-
dēļ ka redaktors autoru nebija izdevis; bet viņš
bija zvērējis, ka liecinās patiesību, tāpēcarī atzinies,
ka viņšpats to rakstījis. Jātiesā viņa lietišķie kon-
statējumi nebūtu pierādīti, tad vēl varētu to saprast,
bet nevar saprast to, kāpēc tiesa netic šim redak-
toram, kāpēc tiesa domā, Ika redaktoram nebija pa-
mata uzskatīt šos pierādījumus par dibinātiem re-
daktora rīcībai. Kāpēc tiesa apšauba redaktora la-
bo nodomu, kāpēc tiesa jau .iepriekš Skatās uz viņu
kā uz personu, kurai nevar ticēt? To uzskata par
ļaunprātīgu jau.no paša šūpuļa, par tādu, kas iedro-
šinās laupīt godīgam' pilsonim viņa labo slavu _un
godu. Tāpēc tiesa saka: «Tāpēc nav iegūti nekādi
dati, ka apsūdzētam būtu pietiekošs pamats izpau- ^stās ziņas uzskatīt par patiesām». (Starpsaucieni.)

Es Jums nolasīju, Pauļuka kungs, visu sprie-
dumu tādā sakarībā, kādā tas ir dots. Citādas:'sa-
karības te nav. Ja jūs vēlaties to lietu iztulkot1 ci-
tādi, nāciet un pasakiait, kur ir tas sākaiis. Un pa-
tiešām, tādā motivējumā tas ir skandāls un nepie-
dzīvota lieta mūsu tiesu vēsturē. Mums liecinieki
vēl nav šķiroti pēc branžām, pēc arodieim, pec ama-
tiem. Varētu motivēt tā, ka lieciniekam var ticēt un
var arī neticēt. Bet .aiz kādiem, iemesliem neticēt
tāpēc, ka viņš ir skroderis? Ka tāpēc redaktors
viņam nedrīkstēja ticēt un nedrīkstēja šo rakstu
iespiest?

Ja nu tā skatās uz Medniekiem, tad loģiskais un
nākošais būtu — nemaz nepielaist lieciniekus, pie
tiesas gallda, jo kādēļ tad lieciniekus pielaist, ja
viņiem, netic! Mūsu tiesa konsekventi sak rīkoties
šādā veidā. Mūsu solois sēd deputāts Zeibolts, kas
izdots tiesāšanai kā redaktors par kādu rakstu
«Dzelzceļnieku Vēstnesī». Viņš uzdevis lieciniekus,
kas var apliecināt rakstā aprakstītos faktus. Uz-
doti pavisam pieci liecinieki, nosaucot, ko katrs no
viņiem var apliecināt. Tiesa paziņo, ka liecinieki
noraidīti,, jo neesot uzdotas liecinieku adreses. (J.
Balodis no vietas: «'Noraida arī ar visamadresēm!»)
Zeibolts. otrā dienā raksta, ka liecinieku .adreses
tādas un tādas, un ka viņš domā, ka adreses esot bi-
jušas uzdotas. Pieņemsim, ka adreses nav bijušas
uzdotas, bet taču katram, juristam ir skaidrs, ka at-
tiecīgails kriminālprocesa likums neprasa, lai butu
uzdotas ari adreses. Tiesa tās var vēlākipieprasīt.
Saprotams, jai grib, lai lieciniekus izsauc, tad adre-
ses vajaga uzdot. Ja apsūdzētais bija piemirsisad-
reses uzdot, tad tiesa varēja viņam tas pieprasīt,
bet aiz šī iemesla lieciniekus nedrīkstēja noraidīt.
Kriminālprocesa Iļkurna 605. pants nosaka, ka, iz-
niedzot 603. pantā noradītas dokumentus, t. i. ap^
sūdzības rakstu, tiesa pasludina, ka_ 7 dienu laika
jāpaziņo tiesai, vai apsūdzētais izvēlējies jaizstavi,
vai tādu nevēlas, un vai vēlas, lai nopratinātu lieci-
niekus un vēl citas personas, bez apsūdzības raksta
minētām, un par kādiem apstākļiem lai tas nopra-
tina. Par adresēm te nekas nav teikts, Ja nosta-
joimies uz tāda burtu ēdāju viedokļa, arī tad neva-
ram sacīt, ka liecinieki noraidāmi, ja mav uzdotas
adreses. Tiesa adreses var pieprasīt. Šim gadī-
jumā lieciniekinoraidīti, lai. gan apsūdzētais tūlīt pec
paziņojuma Mednieku adreses_piesutījiis. Paziņots, ka
tāpēc, ka adreses uzdotas pēc likumīga laika, pec
tām7 dienām., kad lieciniekibija jāuzdod, tiesalieci-
niekus nopratināt nevar un apsūdzētais paliek bez
lieciniekiem. Tā tad apsūdzētais paliek bez kādiem
lieciniekiem. Viņš jau ir iepriekš notiesāts, viņam
nemaz nav, ko iet uz tiesu, nav nemaz, ta sakot, ko
nagus saldēt — jālaižas jau tik iepriekš dibena.

Redziet, ja šādi uzskati valda tiesā, kad ir runa
par sociālistu redaktoru tiesāšanu — um tādus _ga-
dījūmus es varu nosauktvēl daudz vairāk, jo tā ir
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sistemātiska parādība —, tad, man liekas, igaki tas
tā vairBi nedrīkst turpināties. Esi .nezinu, vai pilso-
ņu kungi varēs uzrādīt kaut vienu gadījumu, kur,
ja iir tiesāti pilsoņu .redaktori, nebūtu pielaisti viņu
'liecinieki, Es zinu preses prāvas, kur lr_bijuši lie-
cinieki pirmā instancē, ir bijuši atkal otrā instancē,
un tie ir bijuši abām pusēm. Un tas arī ir jadara_,
jo lieta to prasa. TuirpireitiJm, kā jau, teicu, ja tiesā
sociālistus, tiem šādas tiesības nedod. To lieci-
niekus, pretēji Mkama mcpaicīijuimiafmi pat, noraida!.

Ja nu beigās liecinieki ari tiek klāt, jalieci™e-
kuis beigās uzaicina uz; tiesas sedli, tad —- paskatīsi-
mies, kas notiek pašā tiesas sēde un kadia) vispār ir
pratināšanas kārtība tiecas sēde. Es domāju, var-
būt Pauļuka kungs būs. novērojiU ka iztiesā krimi-
nāllietas mūsu apgaballtiesāls; pair citam tiesām man
ir mazāk piedzīvojumu. Es gan nezinu, vai Pau-
ļuka kungs pazīst Rīgas tiesas, bet tar_ redzam šā-
das aliņas, Pratina liecinieku. Iepriekšēja jzmelkle-
šanā viņš ir ko izteicis. Tagad tiesas sēde viņu

t

nopratina atkal, bet nu viņu pratina lietas) dalībnie-
ki, pratina prokurors, pratina aizstāvji um ari apsū-
dzētais. Saprotams., ka šādā pratināšana, kas no-
tiek krustugunīs, liecinieks bieži vien lietu apgaismo
citādi', nekā iepriekšējā izimiddlēšaina,, kur to ir pra-
tinājis tikai izmeklēšanas tiesnesis, kur nebija klāt
ieinteresētās!puses, joiepriekšējā izmeklēšana musu

E

process lieciniekus nepielaiž. Ja nu šis liecinieks
tiešais sēdē liecina mazliet savādāki neka viņšjieci-
nājls pie izmeklēšanas tiesneša, tad viņam jauta,vai
viņš tā liecinājis arī pie izmeklēšanas tiesneša. Lie-
cinieks, protams, atbild: «Jā. elsi domāju, els tā lie-
cināju ari tur!» — Tad viņam nolasa, viņa iiečību un
saka: «Tur Jūs. liecinājāt tā un tā; kur Jūsi liecinā-
jāt paireizāk: vai pie izmeklēšanas tiesneša, vai še'
pie tielsas?» — Man liekas, ja liecinieks ir godīgs,
viņš pateiks, ka viņš Ir liecinājis patiesību, i pie
izmeklēšanas tiesneša., i tiesā: bet ja cilvēks ir ne-
IntelMiģeinits un .mazāk apķērīgs, ja viņš nobīstas —
un parasti viens godīgs cilvēks tiesa nobltltals, no
tiem sarkaniem mēteļiem un no tā pārmācības na-
ma, ar ko viņam tiek piedraudēts —, tad liecinieks
nobīstas un saka: «Tā arī bija, kā es liecināju pie
izmeklēšanas tiesneša.» —

Ja procesu nostāda tā, tad tas pārvēršas _ par
raksitīisku procesu, tad lieciniekus vairs nevajaga
aicināt tiesā. Tad veltīgs ir viss taļs/ apgrūtinājums,
visa tā procedūra, kas notiek tie'siā. Tteid vienkārši
pietiek paņemt izmeklēšanas tiesneša «materiālus —
ko tur vairāk apsūdzētam pretim spārdīties. Sa-
protams, ka, lietojot tādu pirakrļi, nekādu skaidrību
nevar iegūt, un apsūdzētā intereses ir pārak ap-
draudētas! . Šeit nevar vienkārši sacīt: ir pagājis
laiks, un liecinieks iir aizmirsusi. Kādreiz liecinieks
Ir aizmirsis, bet kādreiz liecinieks papildina; savu
liecību ar dažādiem blafculs. apstākļiem, ar
dažādiem Malkus motīviem un momentiem.,
ko viņš pirmo reizi nav izcēlis, bet kas
viņam tagad, tiek atgādināti ar jautāju-
miem, un viņam, pašam tā lieta tagad parādās pa-
visam jaunā gaismā. Ja, jūs domājat,ka katrā ziņā
jāievēro tā liecība, ko viņš ir nodevis pie izmeklē-
šanas tiesneša, tad lieciniekam vairs nav vajadzīgs
atbildēt uz tiem jautājumiem, par kuriem viņš ir
liecinājis pie izmeklēšanas, tiesneša. Ja viņam tikai
atgādinātu: «Redziet, tad Jūs liecinājāt tā; vati) Jūs
tagad pareizi atceraties, vai tas tā bija, vai nebija,»
— tad tā būtu; cita lieta. B<et ja viņam piedraud un
prasa, kad tiald viņš īsti runājis patiesību, kad viņš
pareizi liecinājis, vali tagad tiesā, vai toreiz, tad
liecinieks tiek tā nobaidīts, ka īsto pareizību un pa-
tiesību no viņa vairs neizdabūs. Tas, bez šaubām,
kariķē un sakropļo mūsu tiesu procesu un arī to
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ganu, kas ielikts kaut vai tanī paša ķeizara Alek-
sandra IT uzistavds.

Esmu vairāk reiižiu juridiska Ikoimimlisijā, runājot
par dažādiem citiem likumprojektiem, teicis, ka va-
jaga grozīt kriminālprocesa lllilkumius attiecībā uz
pierādījumu vākšanu. Mūsu. procesa likuma teikts
tā, ka ja 7 dienu laikā pēc apsūdzības raksta ie-
sniegšanas apsūdzētais lieciniekus nav uzdevis, tad
vēlāk viņš tos vairs nevair uzdot. Vēlāk viņš tos
var uzdot tikai tad, Ja ir pietiekoši motīvi, ja lietai
tiek pievienoti daži' jaiunatklāijušieis apstākļi, un arī
tādā gadījumā, ja prot labi šo vajadzību imotīrvet,
labi to uzrakstīt; tad lieciniekuis var dabūt, citādi
tos nevar dabūt. Sakait, vai tā var tiesā noskai-
drot taisnību! Katrs, kas ar veselu prātu domā,
sapratīs, ka katram, laipisūdzētairn, kamēr jnav pie-
ņemts tiesas 'Spriedums, ir tiesība aizstāvēt sevi ar
visiem pieejamiem līdizekļiemi un pierādījumiem, kā-
di ir viņa rīcībā. Vakareiropas process šo tiesību
dod katram apsūdzētam. Tur pašā pēdējā bridi
var atvelsit liecinieku, un to nopratinu, bet musu pro-
cess to neatļauj. Tāpēc taisni šinī ziņā mūsu pro-
cess būtu grozāms.

Kad pacēlās jautājums par zvērināto tiesām., tad
līdz ar to bija izredzes, kai sakarā ar šo likumu, kas
paredz radikālus' grozījumus, kriminālprocesā, Izdo-
sies nokārtot .arī šo jautājumu. Bet demokrātiskā
centra izvairīšanās politikas dēļ no zvērināto tie-
sām šis jautājums ir noņemts no dienas kārtības, un
līdz ar to ir noņemts' no dienas kārtībais airī jautā-
jumspar kriminālprocesa revīziju. Bet atstājot arī
pie!malas jalutājumu par zvērināto tiesām, Tieslietu
ministrijai būtu pienākums' revidēt mūsu tiesu pro-
cesu un to izstrādāt, lai 1dotu alizļsltāvaimieim tiesības
pievest savus, pierādījumus ari pēc'tām 7 dienām um
airi otrā instancē.

Motīvs, ko esmu dzirdējis mo dažiem pilsoņiem,
kas aizstāv līdzšinējo kārtību, iir tāds, kā tāsi 7 die-
nas pieņemtas tāpēc, lai apsūdzētam ņemtai iespēju
uzmeklēt un pievilkt lieciniekus aiz, matiem, redzot,
ka viņam draud bairgisi sodīs, otrā instancē. Redzē-
dams, kā lieta norisināļs, un dzirdēdams, ko lieci-
nieki liecina pirmā instancē, viņš var dabūt jaunus
lieciniekus, un jaunus pierādījumus, 'gribēdams ap-
gāzt to .liecinieku liecības, kas bijuši pirmā instan-
cē. Ja kāds apsūdzētais grib, un javiņam 1ir iespē-
jams uzdot nepatiesus lieciniekus, tad viņš to var
izdarīt arī pirmā instancē um arī tanīs 7 dienās, jo
ko liecinājuši prokurora liecinieki, tas viņam kļūst
zināmB, kad iir saņemts apsūdzības raksts. Ja kāds
ar viltību gribēs tikt vaļā no sava soda, tad tas ir
iespējams arī šiim procesam pastāvot, bet šinī, pro-
cesā nav iespējamus dilvēfcaim pierādīt saivu taisnī-
faw, tāpēc steidzami būtu jāpieņem pārgrozījumi.
Man Iekais, ka tieslietu ministris, kas pats ir bijis
fcrimlnāltiesneisiiisi, airī pats uz savu! iniciatīvu varētu
kaut ko darīt šinī lietā um izstrādāt un iesniegt Saei-
mai attiecīgu projektu. (Sauciens pa labi: «Vai
cauri.?») — Nē, mav vis vēl cauri!

Vēl es 'gribētu atgriezties, pie tās, tiesas un tai-
snības, iar kādu tiesā «Sociāldemokrāta» nedlakto-
ruļs, salīdzinot šo redaktoru stāvokli airi to stāvokli,
kāds ir, kad tiesā «Latvja» redaktorus. Vimius tiesā-
ja tad, kāds kāds pilsonis bija, apvainots un izķen-
gātjs «Latvja» slejās un kiaid redaktors vairsi nebija
Arveds Bergs. Bet redziet, kā itiesājai tad, kad re-
daktors bija Arveds Bergs, un kā tiesāja tad, kad
redaktors bija sociāldemokrāts.

Bija kāda prāva — tais;bija vēl Satversmes sa-
pulces tatlkā, es no galvas vēl dlnuskuiatceros, «La-
tvī» bija rakstīta tāda lieta par Satversmes sapulces
.locekllli. Klāru Kalllniņ: uz robežas, notverts kaut kāds
tur subjekts, ar maziedizīgāimi imamtām, vienkārši kāds
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zaglis, un pie viņa atrasta, sairākstīšanās ar kādu.
Klāru Kalniņ. «Latvis», saprotams, savā džentel-
menklma nekautrējas pielikt klāt, ka šī Klāra Kal-
niņ ir Satversme» sapulces locekle. Nu iesūdzēja
Arvedu Bergu tiesā. Toreiz viņu izdeva tiesāša-
nai. Un kas inu izrādījās? Oik viegli tiek pilsoniskie
redaktori vaļa! Protams, viņš nemēģināja tiesā
pieradīt, un to viņš arī nevarēja pierādīt, ka tā bi-
jusi Satversmes sapulces locekle Klāra Kalniņ,, kas
ar bandītu sarakstījusies, bet viņš uzdeva liecinieku,
nevienu citu kā Hermani Asaru, tas esot teioils, ka
viņam esot zvanīts, pa telefonu no politiskās apsar-
dzes un_ teiikts,_ ka pie bandīta atrasta koresponden-
ce ar kādu Klanu Kalniņ, un tāpēc viņi labā pārlie-
cība, ka šī ziņa nāk mo tādas autoritatīvas Iestādes,
to ievietojuši «Latvī». Kad nu jautāts, kas bijis šis
politiskas apsardzes aģents vai ierēdnis, kais šo ziņu
devis, tad to viņš nevarēja pateikt. To viņš bija
vai nu piemirsis, vai nezināja, bet nevarēja to> pa-
teikt. Pietika ar motīviem, ka ziņas nākušas no au-
toritatīvas iestādes, un bijusi pilna pārliecība par zi-
ņu pareizību, lai redaktoru attaisnotu. Tā tad va-
jaga tikai vienkārši piezvanīt pa telefonu, ka Klāra
Kalniņ sarakstās ar banditu, un tūliņ to var rakstīt
avīze.

Tāpat reiz tiesāja «Sociiāldēmokrata» redaktoru
Eliasu. Tur bija kāds skolotais,bez šaubām, Ausē-
ja kungam labi pazīstama persona, kāds Straup-
manis — ir taču tāds skolotājs? (Starpsauciens pa
labi.) Šis Straupimamlis bija sūdzējis, redaktoru par
to, ka «Sociāldemokrātā» bijis ievietots raksts, ka
šis skolotājs bieži mēdzlis iet .pie toreizēja inspektora
Miķeļa Štāla.un teikt tā: «Mīļo Miķeli, nāc manpa-
līgā savaldīt savuls puišus — skolotājus, es ar vi-
ņiem netieku galā!» Šis skolotājs, bija uzskatījis šo
teicienu par goda laupīšanu, pair tādu dietu, kas ār-
kārtīgi aizskarot viņu kā skolas priekšnieku. Re-
daktoru notiesāja, neievērojot, ka tas uzdeva tiesā
par liecinieku vienu Skolotāju., visiem pazīstamo Vi-
tenbergu,jkuršaplieclnājiai šo faktu, jo viņšbijis klāt
un patiešām dzirdējis, ka kādreiz sils Straupmiamis
ieradiespie Miķela Štāla un apmēram tā teicis, bet
burtiski citēt to nevar. Es jums,arī to nevaru paš-
reiz burtiski citēt — tas tiesas spriedums man gan
ir klāt —, bet viņš teicis .apmēram tādu teicienu:
«Mīļais Miiķeļ savaldi manuspuišus!»Liecinieks pie-
bildis, ka laikam runa bijusi par kādiem skolotājiem.
Bet tiesa saka: ja Mednieks saka tos vārdus apmē-
ram un ne burtiski, tad jāpieņem, kal viņš apstākļus
piemirsis, un tā kā Straupmainis apliecinājis, ka viņš
tā nav teicis, tad redaktors ir notiesāts. Motīvi re-
dalktoraimi bija viņa labā ticība, un tāpēc viņš varēja
ticēt šim skolotājam un šo rakstu ievietot, bet so-
oi'āldēmokrate'. jau nevar lecināt kādam, par lata —
tasi nedrīkst nevienam ticēt. Biet ja to drukā «La-
tvis», jatas grib dabūt kādu labu;liecību, tad talm ti-
kai jāpiezvalnauz politisko pārvaldi, jāpaprasa, un
tam ir dibināts, iemesls rokā rakstīt par kādu depu-
tātu, par kādu Satversmes sapulces .locekli iu. t. t.
Redziet, tāda ir tā mēraukla. Blakus, minot, man
jāaizrāda, ka, šo lietu pārsūdzot, redaktoru attai-
snoja), jo Tiesu palātas tiesnešos, kriminālā .depar-
tamentā ir cilvēki ar plašāku skaitu un vērienu, un
tie bieži lietas nosaka labāk nekā pirmā instance.
Jājautā, kādam nolūkam iir tā pirmā instance. Lai
bez pamata notiesātu, lai bez pamata neticētu lieci-
niekiem), lai tos noraidītu. Otrā imstance ir — lai
revidētu .sprieduimuis um atceltu tos pirmās instan-
ces Spriedumus, kuir apstākļi nav pietiekoši apsvēr-
ti. Nevar Šo instanci) pārvērst pair tādu, kas siste-
mātiski visos gaidījumos, kad ir runa par presi,
spriestu tā, kā es minēju.

Bija gadījums ar kādu Plakšinu — žīdu mo cio-
Krājumā Saeimas stenografiskā
biroļi,Rīgā, Saeimas laukumā.

nistu sociālistu partijas, kās Stingri karo ar kom-
mūnistiem un atzīst apmēram tādu pat platformu
kā sociāldemokrāti, varbūt, pat vairāk uz labo pu-
si. Šis iPlaksins — nepilngadīgs, jauneklis — pec
kādas demonstrācijas, laikam 20. janvāra, demon-
strācijas, ko sarīkoja Latvijas arodbiedrību centrāl-
biirojs, kur piedalījusies arī šī jaunekļa organizā-
cija — kur notika izkaušanās, jokad sociāldemokrā-
ti iegāja Tautas nama sētā, arī .citas organizācijas
viņiem sekoja —, šiis jaunekliskopā ar saiviem bie-
driem 1 gājis uz māju. Nonācis!uz Marijas ielasi, re-
dzējis tur kādu kreiso arodniieku grupu. Viņš ie-
jauktspūlī. No pūļa metuši uz piolliaistiem akmeņus.
Plakslnam bijis rokā karoga kāts, ko viņš nesis uz
savu biroju. Viens akmens ķēris policistumugurā.
Tuvumā atradies airī Plakstiņšar savu karoga kātu.
Neviens nav redzējis, ka viņš ar to būtu po-
licistam dūris. Policists ' to arī nav redzējis.
Policists sacījis, ka viņam liekoties, ka tas
sitiens, ko viņš saņēmis mugurā, varē-
jis būt arī no karoga kāta, bet redzējis viņš to nav.
Tiesa šo jaunekli notiesāja uz vienu gadu cietumā.
Saprotams: notverts viņš uz vietas, karoga.kāts
rokās, žīds ari — kā viņu nenotiesāt! ŠIsi jaunek-
lis uzdevis pirmā instancē lieciniekus, kas varējuši
apliecināt, ka viņš nav piedalījies nekādā kautiņā,
ka viņaim blakus um ap viņu gājuši, viņa partijas bie-
dri un ka viņš ar savu polītisko platformu nav va-
rējis; būt vienā frontē air komimūnilstiem pret poli-
ciju. Un tomēr viņu notiesāja un lieciniekus nepie-
ņēma. Atkal jāsaka par godu Tiesu palātai, ka tur
izdevās: dabūt lieciniekus, tos nopratināt un notie-
sāto attaisnot. Tā ir persona, kuru pazina Nuroka
kungs un par to airī galvoja.

Bet vai aizvien mēs varam meklēt glābiņu Tie-
su palātā? Jūs; jau zināt, kā Švēdes lietā motivēja
zināmās lietas arī Tiesu palāta. Tāpēc, ja pirmā
instance, kura pratina lieciniekus, kura pirmā iegūst
iespaidus, ja. tā tik aplami novērtē šos lieciniekus,
vai tad mums var būt paļaušanās uz to, ka Tiesu
palāta, kas/ lieciniekus neredz, bet bāzējas vienīgi
uz rakstīitiemi materiāliem!, kas bieži vien ieprotoko-
lēti aplam, būs tā ?instance, kas .izlabos pirmās in-
sitaneesi kļūdas. Raksturīgi, ka pirmā krlmiinālmo-
daļā 'Spriedēji Ir gandrīz vieni un tie paši tiesneši,
vai nu tās ir Bergtāllsi, vai Mintāls, vaiabi divi kopā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Kal-
niņ, Jūsu runas laiks izbeidzas, bet iman iesniegts
priekšlikums —

pagarināt deputātam N. Kalniņam runas laiku par 30 mi-
nūtēm.

Iebildumu nav? Runas laiks pagarināts.
N. Kalniņš (turpina): Negribu Īgi aizkavēt

Augstā nama uzmanību un negribu .ari jūsu pacietī-
bu grūti pārbaudīt, bet teikšu vēl tikai dažuls vār-
dus. Ja es te minēju tos pāris tiesnešu vārdus, tad
tikai tāpēc, ka;, varbūt, tieisllietu ministris atradīs
par iespējamu kaut ko grozīt Tieslietu ministrijas
iekārtā, tiesu sastāvā, jo ja izrādās, ka tiesneši tā-
dus isprieiduimus dod sistemātiski, tad varbūt būtula-
bāk tos pārvietot uz citām nodaļām, kur viņi nesa-
durtos, ar saviem pdlītiskiem pretiniekiem un kur
viņi varētu būt labi um objektīvi tiesneši Ir taču
diezgan grūti, ja polītiskās lietās liek spriest tiesu
tiem, kūri atzīst tikai diametrāli pretēju platformu
tiesājamiem. Arī tiesnesis ir tikai cilvēks, arī ties-
nesim ir savi uzskati, iir par demokrātiju, ir par dē-
imiokraitisko iekārtu, iir pair Visu; valsts 'iekārtai, par
tās derīgumu-, vai nederīgumu, par sociālistiem!, vai
viņi ir kaitīgs elements, vai nekaitīgs.

Tiesu, kurai jāizspriež politiskas lietas, taču va-
jadzētu noorganizēt no tādiem tiesnešiem, kuri iecie-
tīgi varētu izturēties pret citādi domājošiem, kuri
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varētu novērtēt un ar cienību izturēties arī pret to
opozīciju, kura patlaban nav koalīcijā. Ja grib aiz-
stāvēt un atzīt mūsu valsts iekārtu, ja grib veicināt
demokrātiskās iekārtas nostiprināšanu un izveido-
šanu, tad taču nedrīkst aizmirst demokrātijas pirmo
pamatu, ka demokrātijai ir jāciena arī opozīcija, ir
jāuzklausa arī opozīcijas domas; arī tā ir jārespek-
tē, kaut arī viņa nav valdībā, kaut arī viņa neatbal-
sta valdību. Ja to nedara, tad mums vairs nav de-
mokrātiskas iekārtas, tad mums ir zināmas koalici-
jas, zināmu partiju un grupu diktatūra, un tiesa tādā
gadījumā klausa šīs diktatūras aizrādījumus un ne-
izšķir jautājumu, vadoties no likumības. Tāpēc
Tieslietu ministrijai varētu tikai ieteikt drusku vērī-
gāk raudzīties arī uz tiesnešusastāvu, izveidojot un
pārgrupējot to tā, lai mums nebūtu jānāk ar pārme-
tumiem un ar tādiem kurioziem tiesas motīviem un
spriedumiem, kādus es šodien šeit attēloju.

Mēs varētu parunāt par vienu no šiem tiesne-
šiem. Man atstāstīja kāda procesa gaitu cilvēks,
kollēga, kurš nebūt nav vairs sociālists. (Starpsau-

I

ciens pa labi.) Jā — «vairs», viņš pieder pie pilso-
ņiem; un šis cilvēks man atstāstīja gadījumu, kāds
norisinājies kādā krimināltiesas sēdē. Kādam aiz-
stāvim — protams, ne šim, bet kādam otram labi
pazīstamam, arī pilsoniskam aizstāvim krimināllie-
tas, kura vārdu es pagaidām nenosaukšu, bet ja vē-
las, es varu to arī pateikt —, šimpilsoniskam advo-
kātam nācies briesmīgi cīnīties un aizstāvēt sava

I

klienta intereses._ Bet katru jautājumu, kuru viņš
jautājis un kurš butu varējis nākt par labu aizstāva-
mam, priekšsēdētājs noraidījis. Jautāts citādāki —
ari tiejautājumi noraidīti, un kad beigu beigās šis
advokāts, izvests no pacietības, lūdzis, lai ieproto-

!

kole tiesas sēdes protokolā to, ka priekšsēdētājs
viņam liedzis to un to jautāt, tad, nemaz nenogaidot
šī lūguma beigas, priekšsēdētājs pateicis, ka viņš to
noraida. Advokāts vēl nemaz nav bijis izteicis vi-
su savu lūgumu, bet priekšsēdētājs jau pasteidzies
to noraidīt. Tad advokāts lūdzis ieprotokolēt, ka
tiesas _priekšsedetājs noraidījis viņa lūgumu, kuru
viņš vel nemaz nav bijis izteicis. Protams, art tas
noraidīts. Redziet, kungi, kādā saspīlētībā var no-
vest visu lietu iztiesāšanu! (Sauciens pa labi: «Kas
tas bija par priekšsēdētāju?») Mintāls! Pēc tam,
acīmredzot, pārējie tiesaskollēgas ir jutušies nevei-
kli, un tiesa paziņojusi pārtraukumu. Pēc pārtrau-
kuma otram aizstāvim ļāvuši jautāt visu to pašu,
ko_ jautājispirmais aizstāvis. Tā, lūk,bieži vien aiz-
stāvjiem tiesas sēde jaoīnaspar sava aizstāvamā in-
teresēm un jaciņas ar tiesas sēdes vadītāju, jācīnās
tapec, ka_ viņam ienākusi prātā doma, ka tāds vai
tāds jautājums neattiecas uz lietu. Ir bijuši gadī-
jumi, kad tiesas sēdē lietas nogājušas pat tik tālu, ka
aizstavis.kurš protestējis, izteicis savu nemieru par
viņa jautājumu noraidīšanu, izvests ar policijas pa-
līdzību lauka no tiesas sēdes. Advokāti tagad vāc
parakstus un sasauc sapulci, lai ieņemtu stāvokli
pret šadu_ rīcību. Šī sapulce notiks piektdien, un es
nezinu, kādu stāvokli advokāti sapulcē ieņems, bet
ta ir sasaukta ar nolūku ieņemt stāvokli pret tādu
rīcību, kadar policijas palīdzību advokātus ved no

I

tiesas lauka, kad viņi neizturas tā, kā patiktu tiesai.
(Starpsaucieni.) Apgabaltiesa, ne pirmā, bet otrā.

Es vel nekad neesmu runājis par Tieslietu mi-
nistrijas budžetu, kamēr esmu šinī Augstajā namā,
bet esmu dzirdējis aizrādījumus tepat no pilsoņu pu-
sesL Redziet, arvien par Tieslietu ministriju runā
nejuristi; laikam juristiem, kas sēž sociāldemokrātu
frakcijā, neesotnekā ko teikt. Atļaujiet, mani kun-
gi; ja man to tā saka, tad es turu par savu pienāku-

mu un vajadzību te teikt un aizrādīt uz faktiem. Es
lūdzu tieslietu ministri,_kaut viņš arī pieder pie ta-
gadējās koalicijas, ievērot opozīcijas norādījumus
un spert soļus to nevēlamo parādību izravešanai,
kas ir tiesu resorā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vai referents vēlas vārdu? (Referents J- Annuss no
vietas: «Nevēlos.») Referents vārdu nevēlas. — No-
balsošanā nāk kārtējo izdevumu VI daļa — Tieslietu
ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret VI daļas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
VI daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par VI daļas pieņemšanu nodotas 43
balsis, pret — 27 balsis, atturējies 1. Kārtējo izde-
vumu VI daļa pieņemta. — VII daļa — Iekšlietu
ministrija.
(Tek. Nr. L»

VII. Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments.

Departaments.
96.V..8. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 2123.808.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 2.140.— 225.948.—
97. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 3.678.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 45.350.— 49.028—

98. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 17.000.—

3. Citi saimniecības iz-
devumi 2.240.—

_ 4. Eku un telpu tekošais re-
monts 3'.000.— 22.240.—

99. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecī-

bas piederumi 1.800.—
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti 85.— 1,885.—
100. §6. Izdevniecības izdevumi.

3. Pārskaiti, instrukcijas, for-
mulāri u. c. 11.610.—

101. §8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādāšana 120.—

Kopā departamentam 310.831.—

Policija.
102.V.9.§1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 5.1O9'.095.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 22.320.— 5.131.4151.—
103. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 349.438.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 159.008.— 508.446—

104. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu, uzturēšana 7.'620.—
21 Satiksmes līdzekļu uz-

turēšana 230.420.—
3. Citi saimniecības iz-

devumi 30.150 268.190.—
105. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecī-
bas piederumi 5.000.—

3. Sanitārie un ārstniecības pie-
derumi 200.—

4. Satiksmes līdzekli 12.209.—
6. Ieroči 3.860.—
8: Dzīvais inventārs 2.800.— 24.069,—

106. §6. Izdevniecības izdevumi.
2. Periodiski izdevumi 4.T100.—

107. §7. Uztura izdevumi.
1. Pārtika 8.415.—
2. Pārējie izdevumi 6216.— 14.631.—

108. §8. Dienesta apģērbi .
1. Dienesta apģērbu iegādā-

šana 3.500:—
2. Piemaksas dienesta apģērbu

iegādāšanai 89.953.— 93.453.—
Kopā policijai 6.044.204.—
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Tek. Ni Ls
Robežapsardzība.

109.V.11..1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 2.115.192.—.
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 100.— 2.115.29.2.—
110. §2. Pārvaldes izdevumi

1. Ceļa izdevumi 86.700 —
2. Citi pārvaldes izdevumi 29:800.— 116.500.—

111. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 40.000.—
3. Satiksmes līdzekļu uzturē-

šana 218.000.—
3. Citi saimniecības Izdevumi 7.050.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 2.000.— 267.050 —
112. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.746 —

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti _ 250.—

3. Sanitārie un ārstniecības pie-
derumi 100.—

4. Satiksmes līdzekļi 2.0O0—
6. Ieroči 3.825.— 9.920 —

113. §5. Ēku pamatremonti 12.000.—
114. §6. Izdevniecības izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas, formu-
lāri u. c. 2.000.—

115. §8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādā-

šana 4.000.—
2. Piemaksas dienesta apģērbu ie-

gādāšanai 110.000. 114.000.—
116.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 2.500 —
117.V.11. §99. Dažādi izdevumi.

1. Valsts robežu izbūve 13'.50Q.—
Kopā robežapsardzībai 2.652.762.—

Aizsargu organizācijas.
II8.V.12. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 82.699.—
2, Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 100.— 82.799.—
119. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 74.326.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 17.715.— 90.041 —

120. §3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi 116.920.—

121. §4. Inventāra jauniegadāšana:
6. Ieroči ._ 31.900'.—

Kopā aizsargu organizācijām 323.660.—

Būvniecības pārvalde.

122.V.73. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 44.484.—

2 Virsdarbi, brīva līguma pa-
gaidu darbinieki 2.540.— 47.024.—

123. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 3.000.—

0. Citi pārvaldes izdevumi 1.200.— 4.200—
124. §3. Saimniecības izdevumi

3. Citi saimniecības izdevumi 100.—
125. §4. Inventāra jauniegadāšana.

2. Zinātnes un mākslas priekšmeti 200.—
Kopā būvniecības pārvaldei 51.504.—
Kopā administratīvam depar-

tamentam. 9.382.981 —

b. Pašvaldības departaments.

Departaments.
126.V.71. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 158.671.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pagaidu

darbinieki 200.— 158.871.—
127. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 4.258.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 2.300.— 6,5-58.—

128. §3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi 250.—

129. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi 100.—

Tek. Ni L»

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 100.— 200—

130. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, formu-

lāri u. c. , 500.—
Kopā departamentam 166.379.—

Garīgo lietu pārvalde.
131.V.72. §1. Atalgojumi.

1. Alga-, un pienuk-as 12027..—
132. §2. Pārvaldes izdevu...

2. Citi pārvaldes izJevumi 400 —
133. §3. Saimniecības izd.i'nii.

3. Citi saimniecibas izdevumi 40.—
134. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecības pie-
derumi 500.—
Kopā garīgo lietu pārvaldei 12.967.—
Kopā pašvaldības departamentam 179.346.—

c. Kriminālpolicija.

13S.V.10. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 577.234.—
2, Virsdarbi, brīva līguma pagai-

du darbinieki 1.080.— 578.314 —
136. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 31.942.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 90'.793.— 122.735.—

137. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 10.934.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 3.500.—
3. Citi saimniecības izdevumi 2.648.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 80O.— 17.882.—
138. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.560.—

4. Satiksmes līdzekļi 1.280.— 4.840 —
139. §7. Uztura izdevumi.

2. Pārējie izdevumi 880.—
140. §8. Dienesta apģērbi.

2. Piemaksas dienesta apģērbu ie-
gādāšanai 6.417.—
Kopā kriminālpolicijai 731.068.—
Kopā VII daļai 10.293.3951—)

Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
B. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu

kungi! Iekšlietu resors atspoguļo valdības iekšlietu
polītiku; tas ir viens no vissvārīgākiem, tas ir viens
no pirmiem resoriem, kas galvenā kārtā raksturo
valdības rīcību.

Runājot par Iekšlietu ministriju, mums galvenā
kārtā jāpiegriežas policijai. Strādniecībai jākon-
statē, ka arī pagājušā gadā policijas rīcībā pret
strādniecību ļoti maz kas ir grozījies. Mums visiem
vēl atmiņā ģenerālstreika notikumi pagājušā gada
18. oktobrī, un proti—policijas rīcība, kāda tā tika
konstatēta sociāldemokrātu frakcijas interpellācija.
Tagad ir pagājis vairāk mēnešu kopš šiem notiku-
miem.Un mums jākonstatē otrs fakts: ka visi tie fak-
ti, kas tika pievesti par atsevišķu policijas ierēdņu
brutālo un nelkumīgo rīcību pret streikotājiem, ir
palikuši bez kādām tālākām sekām. Iekšlietu ministra
kungs nav parūpējies, lai kaut viens no tiem polici-
jas ierēdņiem, kas piedalījās ģenerālstreika notiku-
mos, saņemtu sodu. Tā ir pierādīts, ka Iekšlietu re-
sors šo rīcību atrod par pareizu, sankcionē to rīcību,
kas izpaudās pagājušā gadā ģenerālstreika, kad ļoti
daudz policijas ierēdņu pārkāpa savas pilnvaras, rī-
kojās nelikumīgi un patvarīgi.

Savā ziņā pagājušais gads ir arī pierādījis, ka
pati Iekšlietu resora vadība ir bijusi spiesta daudz
citos gadījumos atzīt, ka policijas ierēdņi nestāv
savu uzdevumu augstumos. Tā oficiālā statistika
ziņo, ka pagājušais gads devis 552 gadījumus, kad

29*
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policijas darbiniekus sodījusi pati Iekšlietu ministri-
ja. Varētu teikt, ka šis skaits ir diezgan liels, bet
šinī skaitā gan neietilpst tie gadījumi, tie policijas
darbinieki, uz kuriem aizrādīts tiklab Augstajā na-
mā, kā arī strādnieku presē. Tā tad tie gadījumi,
kurus atzīmējis kreisais spārns, kur tas aizrādījis
policistu nelikumīgo rīcību, nav ievēroti. No tiem
neviens nav sodīts, bet turpretim daudz citos gadī-
jumos pats Iekšlietu resors bijis spiests savus poli-
cijas ierēdņus sodīt. Tā tad labu daļu policijas ie-
rēdņu Iekšlietu resora vadība ir atzinusi par tādu,
kas nav bijusi savu pienākumu augstumos.

Policija pēdējā laikā uzskata par savu uzdevu-
mu cīnīties ar strādnieku streikiem. Strādnieku
arodbiedrības saimnieciskos streikos ir sadūrušās
ar to faktu, ka policisti noliedz streika posteņiem
stāvēt fabriku tuvumā, traucē katru streika posteņa
darbību, neatļauj izplatīt uzsaukumus strādnieku
streika gadījumā. Vārdu sakot, visu to darbību, kas
saimnieciskas cīņas gadījumā, streika gadījumā dar-
ba ņēmējiem — strādniekiem ir dota kā vienīgais le-
gālais cīņas līdzeklis, ar kura palīdzību sekmēt sa-
vas cīņas gaitu, valsts vara ar savu uzstāšanos at-
ņem. Protams, ja neatļauj streiku posteņus, tā ir ne-
pārprotama nostāšanās uzņēmēju pusē. Tad, prota-
ma lieta, sekmes cīņas gaitā gūst tikai attiecīgie uz-
ņēmēji. Ja mums jāatzīmē, ka ar šādu savu rīcību
Iekšlietu resors ir nostājies uzņēmēju interešu sar-
gātāju lomā, tad pilnīgi nepārprotamā kārtā ir
skaidrs, ka tas ir pret strādnieku saimniecisko or-
ganizāciju cīņu, pret viņiem streika gadījumos.

Pagājušā gadā tas sevišķi spilgti parādījās tek-
stilstrādnieku streika laikā, sevišķi tad, kad streiko-
ja Dancigera fabrikas strādnieki. Tādu gadījumu ir
vesela rinda, tā ka te jārunā par noteiktu sistēmu.
Jāatzīmē, ka strādnieku arodbiedrības ir pūlējušās
noskaidrot šo jautājumu, bet ir dabūjušas atbildi, ka
pat iekšlietu ministris atzīstot šādu policijas rīcību
par pareizu — viņš pat esot devis aizrādījumus un
rīkojumus policijai, kā izturēties pret streika poste-
ņiem.

Pēdējā laikā policija izrāda agrākos gados ne-
piedzīvotu bardzību pret strādnieku dziesmām. Ag-
rāk strādnieku sapulcēs varēja dziedāt vienu vai ot-
ru strādnieku dziesmu, pie kam nebija vajadzīga ie-
priekšēja pieteikšana policijai. Tagad turpretim to
prasa ar kategorisku stingrību. Visos tanīs gadīju-
mos, kad policijai iepriekš nav pieteikts, ka dziedās
vienu vai otru strādnieku dziesmu — sevišķi polici-
stu kungiem nepatīk «Internacionāle» —?, sapulces
vadītāja rīcību uzskata par nelikumīgu, sapulci slēdz
vai arī pret sapulces vadītāju ierosina tiesas vajā-
šanu. Ir parasta lieta, ka vienā otrā gadījumā, izva-
dot ārzemju viesus, dažādas sabiedriskas organi-
zācijas, pavadot šīs personas, stacijā nodzied attie-
cīgo himnu vai dziesmas, kas pieņemtas vienā vai
otra organizācijā. Mēs, piemēram, esam redzējuši,
ka Rīgas stacijās, kur dažādu tautību un dažādu sa-
biedrisko grupu organizācijas ir izvadījušas savus
ārzemju viesus, dziedāta viena vai otra dziesma, bet
dzelzceļa policisti viņiem to nav lieguši. Bet 24.
martā, kad sociālistiskie studenti izvadīja poļu so-
ciālistiskos studentus, kad viņi atvadoties mēģināja
nodziedat «Internacionāli», tūliņ iejaucās dzelzceļa
policisti, aizturēdami veselu rindu pavadītāju — stu-
dentu; šos studentus nodeva tiesas vajāšanai, pie
kam par veseliem, trīs sodu likuma pantiem: par hu-
ligānismu, par nepadošanos policijas rīkojumiem un
par miera traucēšanu. (A, Petrevics no vietas: «Va-
jadzēja dziedāt: «Dievs, sargi ķeizaru!») Mēs zi-
nām veselu rindu gadījumu, kad dziedātas citas dzie-

smas, bet policija tā nav rīkojusies. Nevar taču ka-
trā gadījumā iepriekš prasīt iekšlietu ministra atļau-
ju dziedāt tādu un tādu dziesmu. Grūti saprotams,
kam tas vajadzīgs. Kāds labums bus, ja visos gadī-
jumos dzelzceļa policijai iepriekš paziņos, ka, luk,
mēs izvadīsim 3 vai 4 personas un dziedāsim tādas
un tādas dziesmas. Šāda rīcība nav attaisnojama.
Šinī pašā gadījumā Rīgas stacijā dzelzceļa policija
rīkojusies vēl asāk. Ko viņā darījusi? Viņa tele-
fonējusi uz Zemgales staciju, un no turienes telefo-
nēts tālāk uz Turmontiem, aizrādot, ka poļu sociā-
listiskie studenti, kas braucot uz Poliju, esot kom-
mūnisti. (E Faimiņa starpsauciens.) Nu, iekšlietu
ministra kungs, ja tas ir nepareizi, tad Polijas poli-
tiskās policijas ierēdnis, kas šos studentus saņēmis,
ir teicis nepatiesību, ka viņš tādas ziņas saņēmis no
Latvijas. Ir dīvaini, ka viens polītiskās policijas
ierēdnis iedrošinātos teikt kādus apvainojumus par
Latvijas policiju, ja tur nebūtu zināma daļa patiesī-
bas. — Šisfakts man bija jāatzīmē.

Politiskā pārvalde ietilpst mūsu kriminālpoli-
cijā, un te, sakarā ar budžetu, jāpaceļ vēl šāds jau-
tājums. Nesen atpakaļ Berga kunga «Latvī» parā-
dījās viens nepārprotams aizrādījums, ka politiskā
policija turot savās rokās nelegālās kommūnistu
partijas vadību un darbību. Saturā «Latvja» raksts
aizrādīja, ka visa kommūnistu partijas darbība no-
tiek ar politiskās pārvaldes nodomu un ziņu. Tā
tad viss tas jāved sakarā arī ar 20. augusta streiku
un citiem tamlīdzīgiem gadījumiem. Tad nu mums
būtu jājautā iekšlietu ministra kungam, vai viņš ne-
varētu paskaidrot, kas pie mums tagad ir atbildīgs
par šo lietu, vai Latvijas kommūnistu nelegālā par-
tija, vai politiskā pārvalde. . £? Faimiņa starpsau-
ciens.) — Par to es vēl runāšu! — Kad šis «Latvja»
bravūrīgais raksts parādījās un «Sociāldemokrāts»
to apgaismoja, tad tikai pec ilgāka laika — nevis
«Latvī», bet «Sociāldemokrātā» — parādījās viens
atsaukums. «Latvī» atsaukums nav parādījies.
(Iekšlietu ministra starpsauJei>s ) Ja viņš ir bijis,
tad Berga kungs varbūt to būs ievietojis tik maziem
burtiņiem un tik paslēptā vietā, ka lasītāji to vismaz
nevarēja atrast. Bet pieņemsim, ka atsaukums ir
bijis abos laikrakstos. Ja tomēr viena koalicijas
partija, partija, kuru vada Berga kungs, tā partija,
kurai ar polītisko pārvaldi un viņas daibību, kā lie-
kas, ir diezgan tuvi sakari, jatā var uzņemties dro-
šību ievadrakstā — nevis kaut kur kronikā — tik
noteikti paskaidrot, ka Latvijas kommunistiskā dar-
bība atrodas polītiskās pārvaldes rokās un tā to
vada, tad šis politiskās pārvaldes atsaukums, mini-
stra kungs, mūs sociāldemokrātu frakciju, iievarēja
pārliecināt.

Mēs šo gadījumu atzīmējām no vienas puses
tamdēļ, lai noradītu, kas vispār norisinās šinī kom-
mūnistu partija, un no otras puses, lai patiešām pa-
celtu jautājumu un no sociāldemokrātu frakcijas pu-
ses uz noteiktāko noraidītu tādu rīcību, ka tagadējā
valdība ar polītisko pārvaldi sāk lietot aozinātu po-
litiskas provokācijas sistēmu, spriežot pēc tiem pa-
ziņojumiem, kādi parādījušies vienā no lielākiem ko-
alicijas orgāniem, proti — laikrakstā «Latvis». Tādu
rīcību lietoja Krievijas cara laikos, b.t šādai rīcībai
nav vietas vienā demokrātiskā valstī.

Tālāk, deputātu kungi, kas notiek policijā ar
progresīviem^ policijas darbiniekiem, kas ar savu
pārliecību stāv tuvu strādniecībai un ir sociālisti.
Šinī ziņa izrēķināšanās Iekšlietu ministrijā, un diez-
gan lielā mēra Rīgas prefektūrā - uz ko nācās aiz-
rādīt jau pagājuša gada deba-ēs — arī šogad nav
mitējusies. Gandrīz visi kreisākie mūsu policijas
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darbinieki ir padzīti. Vēršas ar represijām arī pret
Latvijas valsts darbinieku arodbiedrībā apvienotiem
darbiniekiem, turpretim reakcionārā, dzeltenā dar-
binieku organizācijā ietilpstošiem parāda vislielāko
pretimnākšanu.

Ir vesela rinda policijas priekšnieku, kuri ir se-
višķi

^
pazīstami ar savu neiecietīgo rīcību pret pro-

gresīvākiem darbiniekiem. Viens no tādiem neie-
cietīgiem policijas priekšniekiem ir Rīgas IV ie-
cirkņa priekšnieks Kenigsvalds, kurš ir pazīstams
ar savu agrāko rīcību, bet kuru ministra kungs, ne-
ievērojot to, ka viņš ir tā iecirkņa priekšnieks, kur
atrodas liela daļa strādnieku organizāciju, vēl līdz
šai dienai nav atradis par iespējamu un par vaja-
dzīgu pārcelt uz citu iecirkni, kur tam mazāk nāk-
tos sadurties ar strādniekiem. Vēl varu minēt Rī-
gas II iecirkņa priekšnieku Kugru, Rīgas VI iecirkņa
priekšnieku Vedēju un vēl dažus citus.

Šinī ziņā, man jāaizrāda, maz tiek ievērots Sa-
eimas un viņas kommisiju prestižs. Man jāaizrāda
uz gadījumu sakarā ar policijas ierēdņa Ozoliņa sū-
dzību Saeimas petīciju kommisijā. Kādu laiku at-
pakaļ Saeimas petīciju kommisijā, sakarā ar valsts
darbinieku arodbiedrības sūdzību, pieprasījusi Iekš-
lietu ministrijai atlaistā policijas kārtībnieka Ozoliņa
lietu. Ir pagājis jau gads, bet līdz šai dienai Iekš-
lietu ministrija Saeimas petīciju kommisijas lūgumu
nav ievērojusi. Ozoliņš bija apvainots un atlaists
no dienesta par it kā policistu streika organizēšanu.
Jājautā, vai šī ministrijas klusēšana šinī gadījumā
pietiekoši spilgti neliecina par šī policista neliku-
mīgu atlaišanu un nepatiesu apvainošanu.

Vispār jāsaka, ka Iekšlietu ministrija savā dar-
bībā ir samērā maz rūpējusies par ārējās policijas
darbinieku vajadzībām. Taisni šie zemākie polici-
jas ierēdņi, kuri savā vairumā grupējas no strādnie-
ku aprindām, patiesībā ir tādi paši strādnieki, tikai
policijas dienestā, kuriem bieži vien jācieš savas
priekšniecības represijas, it sevišķi tādos gadīju-
mos, ja priekšniecība, kā es jau iepriekš minēju, ir
reakcionāri noskaņota. Jāsaka, ka ārējās policijas
darbinieku vajadzības iekšlietu resors ir ievērojis
samērā ļoti maz. Arējās policijas darbiniekiem nav
normēts darba laiks, nav paredzētas nedz svētdie-
nas, nedz arī svētku dienas. Latvijas valsts darbi-
nieku arodbiedrība, lai kaut cik mīkstinātu ārējās
policijas darba apstākļus, iesniegusi prasību, lai šiem
darbiniekiem pavairotu atpūtas dienas uz 4 dienām
mēnesī, kas jau ir realizēts dažos citos resoros, lai
visiem šiem darbiniekiem izsniegtu piemērotus
ziemas un vasaras apģērbus. Šī arodbiedrības pra-
sība, ministra kungs, tomēr nav ievērota, un tāpēc
mums no šīs vietas jānorāda uz šoārējās policijas
zemāko darbinieku vajadzībām.

Tad, deputātu kungi, Iekšlietu ministrijā mums
jāsaduras ar pavisam dīvainām parādībām vienā
šīs ministrijas nozarē, proti — ministra biedra lie-
tās. Kas attiecas uz Latgales lietām, tad šīs lietas
parzin kāds kungs ar diezgan jocīgu vārdu — Bu-
dzis. Latvijā par «budžiem» sauc personas ar diez-
gan nepatīkamu nokrāsu, un, kā mums ir nācis zi-
nāms, tad arī Budzis savu nosaukumu lielā mērā at-
taisno. (F Ausējs no vietas: «Tas jau ir Padomju
Krievijā!») Iekšlietu ministra biedris Budze vai Bu-
dzis ir piedalījies.... (A. Pastora starpsauciens.) —
Nu, Pastora kungs, labāk atcerieties savus piedzīvo-
jumus sapulces traucēšanā un to, ka Jūs uzaicinājāt
vecākas sieviņas ar rungām uzbrukt sociāldemo-
krātiem! Tāpēc mana piezīme ir pilnīgi vietā. — Jā-
saka, ka Latvijas sabiedrība ar vislielāko izbrīnu ir

?

noklausījusies ziņas no Rēzeknes un Daugavpils,
kas kļuva zināmas dažas nedēļas atpakaļ. Mēs da-
būjām dzirdēt, ka Rēzeknē Tautas pils gada sapulce
ieradies neviens cits kā Jūsu palīgs, ministra kungs,
tā tad augstākais policijas šefs Latgalē, un vairāk
stundu no vietas uzstājies kā trokšņotājs un klie-
dzis — tā tad uzstājies kā miera traucētājs. Ja Jus
sociālistu studentus, kas dziedājuši, saucat pie atbil-
dības par huligānismu, kāpēc Jūs to pašu nepiemē-
rojat pret šo kungu Budzi vai Budži? (Starpsaucie-
ni.) Tur jau tā lieta ir vēl skaidrāka! Vienā sapul-
cē, sēdē, kur piedalās vairāk simtu dalībnieku, kur
piedalās vairāk locekļu, liecinieku netrūkst, bet tur
Jūs to gadījumu nevarat noskaidrot! Tur Jums visi
apstākļi rokās un nevar būt pārpratumu, ka šis
kungs Budže uzstājies kā sapulces traucētājs. (A.
Pastora starpsauciens.)

Bet, Pastora kungs, Budzim ar to vēl nav pie-
ticis; viņš kādu svētdienu vēlāk pārcēlies uz Dau-
gavpili un tur sapulces jaukšanasvingrošanu atkār-
tojis atkal ar labiem panākumiem! Tur Daugavpilī
notika krājaizdevu biedrības sapulce. Kas tur bija
redzams? Iekšlietu ministra biedra kungs no jau-
na ieradies, kādas 30—40 personu grupas priekšga-
lā un «uzstājies» atkal. Šim Budže ne starpsaucie-
nos, ne debatu karstumā kāds asāks vārds izsprucis,
bet vairāk stundu no vietas viņš nodarbojies kā
kliedzēju grupas vadītājs, arī pats brēcis, kliedzis,
ālējies. Mēs dabūjām pat dzirdēt, ka šis kungs Bu-
dže pavēlējis policijai, ka viņa nedrīkst iejaukties
un nedrīkst savu šefu šai svarīgā un likumīgā darbā
traucēt. Kad šai krājaizdevu biedrības sapulcē daži
dalībnieki bija griezušies pie policijas ierēdņiem ar
uzaicinājumu iejaukties un nodibināt kārtību, tad
policija bija atteikusi: «Mēs esam nespēcīgi —
iekšlietu ministra biedrs ir pavēlējis neiejaukties no-
tikumu gaitā.»

Un nu, Laimiņa kungs, jāgriežaspie Jums ar
vienu jautājumu. Varbūt, koalicijas intereses no-
stāda Jūs dažreiz nevēlamā stāvoklī, sevišķi, ja Lat-
gales pilsoniskie deputāti sāk savā starpā vācoties.
Mēs Jūs nožēlojam, kādā stāvoklī Jūs esat nonākuši
un kur Jūs vēl nonāksit ar šiem Budžēm arī turp-
māk. Bet, ministra kungs, mums tomēr jājautā, vai
vienā tiesiskā valstī ir iespējams tāds stāvoklis, ka
iekšlietu ministra biedrs divos gadījienos ar lieci-
niekiem pierādītā veidā uzstājies kā apzinīgs sapul-
ces jaucējs, kā noteikts miera traucētājs. Iekšlietu
ministris nevien stāv savā vietā un nevajda par sa-
vu biedri, bet neatrod pat par iespējamu vispār kaut
ko darīt stāvokļa izlīdzināšanai. Ir pagājis diezgan
pietiekošs laiks. Jūs varējāt tikt skaidrībā par to,
kas ir noticis. Jūs varējāt šai laikā nopratināt vi-
sus sapulces dalībniekus. Jums pat tik ilgs laiks ir
bijis. Bet mēs nekā tamlīdzīga nedzirdam, ka Jūs
būtu pret savu palīgu ko iesākuši šinī lietā. Tāpēc
tādu rīcību nu nekādā gadījumā nevar atzīt par pa-
reizu, un mums noteikti jānostājas uz tā redzes stā-
vokļa, ka iekšlietu ministra kungs šeit ir nostājies
sava biedra nelikumīgas rīcības "sedzēja lomā.

Ne tikai ministra kungs nav nostājies tā, kā to
varēja prasīt no viena patstāvīga ministra, kurš grib
pastāvēt uz tiesiskiem pamatiem, kuram varēja
prasīt lietot šinī gadījumā visus līdzekļus, bet kurš
nav nekā darījis, lai ministrijā neatrastos tāda per-
sona, kurai tur nav vietas. Te mēs nonākam dīvai-
nā stāvoklī, ka kungs Laimiņš ir gan mūsu republi-
kas augstākais kārtības sargs, bet no otras puses
šim pašam iekšlietu ministrim ir tāds palīgs, kas pa-
zīstams kā viens no vislielākiem nekārtību cēlējiem!
Tāds stāvoklis ilgstoši nav iespējams, un tāpēc šķiet,
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ka ne tikai opozīcijas uzdevums ir uz to aizrādīt,
bet arī jums pašiem koalicija jāpaceļ jautājums šo
lietu revidēt. Jeb vai, varbūt, mes turpmāk sagai-
dīsim atkal sabiedrisko organizāciju sapulces, kur
būs nākošā gastrole šimpašam Budžem?

Budžes kunga rīcībā ir daudz nelikumību. Viņš
pavēlējis policijas prefektiem un apriņķu priekšnie-
kiem Latgalē nepieņemt jaunus,policijas darbinie-
kus, jo to izdarīšot viņš pats. Ta tad tas tiesības,
kas līdz šim bija apriņķu priekšniekiem un prefek-
tiem, turpmāk piederēs Budžes kungam. Kā viņš
rīkojas? Viņš ne tikai sagrābj sev_ tiesību pieņemt
policijas darbiniekus, bet rīkojas ta, ka nepieņem
policijas dienestā ļaudis, kas piedalījušies atbrīvo-
šanaskarā, kādu lūgumi ir vairāk simtu Latgales ap-
riņķa priekšnieku kancelejās, bet pieņem tikai savas
politiskās partijas — demokrātisko zemnieku parti-
jas biedrus. Budžes kungs tā tad pieņem tādus ļau-
dis, kas izpildīs visas viņa pavēles. Lieta ir nogā-
jusipat līdz tādam stāvoklim, ka viņš nesen ir pa-
vēlējis Ludzas apriņķa priekšniekam pieņemt diene-
stā personu, kas tikko izlaista no ārprātīgo nama.
(Troksnis.) Ja iekšlietu ministris veļas, tad šīs per-
sonas vārdu viņam vēlāk paziņošu. (V. Rubuļa starp-
sauciens.) — Rubuļa kungs, par Jums acumirklī de-
batēs nav runa. Jūs vairāk specializējaties slimo
kasu ēšanā, ko Jūs uztraucaties par šolietu? —

Vispārīgi stāvoklis, kādā nonākusi policija Lat-
galē, ir dīvains. Dažs Saeimas deputāts, kas pagā-
jušā svētdienā bija Daugavpils stacijā, novēroja ta-

I

du ainu, ka no Daugavpils aizbrauca uz Rēzekni ap-
mēram 20 policijas darbinieki pilnās policistu for-
mās. Tā tad Daugavpilī nepalika gandrīz neviena
atbildīga policista. Uz kurieni viņi brauca? Izra-
dās, ka Budžes kungs sūtīja viņus uz demokrātisko
zemnieku atbildīgo darbinieku konferenci Rēzekne.
Varbūt, ka tur bija jāuztur kārtība, jo tur piedalījās
arī pats Budžes kungs. Ar vienu policistu nepietiek,
vajadzīgi vairāki. Ka 20 Daugavpils atbildīgie po-
licijas ierēdņi tiek pārsviesti uz Rēzekni tikai tapec,
ka tur Budžes kungs notur kādu sapulci — tāds stā-
voklis nav iespējams.

Latgalē policiju iztīra no visiem daudzmaz
progresīvākiem ierēdņiem, vispār no ierēdņiem, kas
nepieder demokrātisko zemnieku partijai. _ Tagad
policija Latgalē pārvērsta par demokrātiskās zem-
nieku partijas ieroci. Tāds stāvoklis nav ciešams.
Arī šinī ziņā mums jāprasa, lai ministra kungs sper
kādus soļus un lai viņa biedrs daudzmaz savaldītos.

Deputātu kungi, šīs dīvainās lietas kļūst sapro-
tamas, ja mūsu rokās nāk dažas ziņas par mūsu
iekšlietu ministra kunga biedra pagātni. Te Augstā
namā ir deputāti un arī ārpus šī Augstā nama ir da-
žas personas, kas gatavas apliecināt, ka tagadējais
iekšlietu ministra biedrs vairāku liecinieku klātbūtnē
atklāti stāstījis, ka kādus 10 gadus atpakaļ viņš bijis
Deņikina armijas virsnieks. Kā tādam viņam bieži
nācies sastapties ar sagūstītiem sarkanarmiešiem.
Sagūstītos sarkanarmiešus parasti nodevuši lauku
kara tiesai, un parastais spriedums bijis — nāves
sods. Pēc kunga Budžes vārdiem dažkārt trūcis
karavīru, kas gribētu izpildīt tiesas spriedumu. Tad
viņš esot bijis tas, kas labprāt uzstājies kā sarkan-
armiešu nogalinātājs. (V. Rubuļa starpsauciens.)
Rubuļa kungs, es no šīs vietas atkārtoju: ja kungs
Budže gribēs šo jautājumunoskaidrot... (J- Baloža

. starpsauciens.) — Kungs Balod, Jūs vairāk runājiet
par īleniem, tāpēc ka Jums ir zināma līdzība ar Bu-
džes kunga rīcību! — Es atkārtoju, jakungs Budže
gribēs šo jautājumu noskaidrot, tad atradīsies lieci-

nieki, kas to apliecinās. (Troksnis. Priekšsēdētaja
biedrs/- Rancans zvanī.) Vel vairāk: privatāssa-
runās kungs Budže aizrāvies pat tik tālu, ka teicis,
ka esot bijuši gadījumi, kad spriedums bijis — pa-
kārt sarkanarmiešu gūstekņus, un kad trūcis cilvē-
ku, kas to darītu, tad viņš pats ķēris roka striķi un
visu izdarījis. Es nezinu, vai tas tiešam tā ir bijis,
bet kungs Budže to ir teicis vairāk liecinieku klāt-
būtnē.

Man jāsaka, ja patiešam šī viņa pagātne izradī-
tos par patiesību, tad, Laimiņa kungs, nav brīnums,
ka šis kungs uzstājas, ka sapulču jaucējs un citādi,
kā tas mums par viņu ir zināms! Visa Latvijas pa-
stāvēšanas laikā mums nav bijuši tādi ministri un
tādi ministru biedri kā šis kungs, par kuru es pašlaik
runāju. Šie notikumi ir taisni kliedzoši,_ un Jums_,
Laimiņa kungs, atrodoties koalīcijā, jāreprezentē
visu šo sīko grupu intereses. Mums tagad jāatsedz,
cik tālu mēs esam nonākuši, kad policijas priekšgala
ir nostājies kungs Budže.

Agrāko valdību laikā nebija nekādu šaubu par
to, ka Latvijā kā demokrātiskā republikā visiem
emigrantiem, lai viņi piederētu pie kādiem politi-
skiem uzskatiem piederēdami, dodamas patvēruma
tiesības un ka šīs tiesības patiešām visos gadījumos
pilnā mērā arī respektējamas. Tagad, kopš darbo-
jaspašreizējā pilsoniskās valdības koalicija, Iekšlie-
tu ministrija šo rīcību ir pilnīgi atmetusi.

^
Jums ļr

dažādas mērauklas. Viena mēraukla, ko jus_ piemē-
rojat Lietuvas emigrantiem, kas Ir sociālisti —
šiemLietuvas emigrantiem patvēruma tiesības tiek
dotas ļoti mazā mērā. Pagājušā gadā ne vairāk ne
mazāk kā 14 Lietuvas emigranti— sociāldemokrāti
izraidīti no Latvijas. Kādi Jums ir motīvi šādai iz-
raidīšanai? Jūs minat kā motīvu, ka tāds un tāds
emigrants «kaitē labām attiecībām ar Lietuvu». Vai
tas var būt par motīvu Latvijas valdībai pilsoni,
kurš ir meklējis patvērumu kā politisks darbinieks,
izraidīt no Latvijas? Tas, bez šaubām, nav iemesls,
bet to Jūsu resors ir lietojis pret daudz politiskiem
emigrantiem. Daudz gadījumos par iemeslu min
«iejaukšanos Latvijas politiskā dzīvē», piemēram, ja
kāds Slokā dzīvojošs emigrants ir iestājies arodbie-
drībā. Ministra kungs, nekur nevienā citā valstī
neuzskata par iejaukšanos vietējā politiskā dzīvē to,
ka kāds emigrants, strādājot kā strādnieks, iestājas
sava aroda organizācijā. Šādas tiesības Latvijas
likums paredz arī ārzemniekiem, neraugoties uz to,
vai tas būtu politisks emigrants, vai nē, un tas ne-
kad nevar būt par motīvu politiska Lietuvas emi-
granta izraidīšanai no Latvijas. Jāsaka, ka izraidī-
šana norisinās sistemātiski.

Kādas tad nu ir Jūsu attiecības pret Lietuvas
emigrantu literatūru? Kā jums zināms, Viļņā iznāk
Lietuvas emigrantu-sociālistu laikraksts «Pirmin».
Ir bijis vairāk tādu gadījumu, kad mūsu policija at-
sevišķiem Lietuvas emigrantiem ir konfiscējusi šo
laikrakstu, un šis laikraksts ir izsludināts Latvijā
par nelegālu literatūru. Es nesaprotu, kā var vienu
laikrakstu, kurš nekādā ziņā nav nostājies pret La-
tvijas valsti un kuru tā tad uz mūsu pašu likumu pa-
mata nekādā gadījumā nevar konfiscēt, kā var šādu
laikrakstu izsludināt par nelegālu literatūru Latvijā!

Mēs nekādā gadījumā nevaram atzīt par pareizu
to kopdarbību, kāda ir nodibinājusies cīņā pret Lie-
tuvas sociālistiem, pret Lietuvas politiskiem emi-
grantiem starp mūsu policiju un Lietuvas policiju.
I.ai nu tas būtu kā būdams, Latvijas sabiedrības
vairākumam taču ir zināms, ka tā valdība, kurai pat-
laban Lietuvā ir vara, iri uzurpātoru valdība, kura
ir ieguvusi varu varmācīgā kārtā un kuru Lietuvas
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tautas vairākums neatzīst par savu valdību. Tāpēc
stāvoklis ir dīvains. Lietuvas policijas aģenti at-
klāti ierodas Rīga, var dienām ilgi sekot politiskiem
emigrantiem un tad atkal atgriezties atpakaļ Kaunā.
Musu politiskai policijai tas ir labi zināms, bet viņa
tos netraucē, uztur pat kontaktu ar šiem darbinie-
kiem. Ir pat labi zināms kāds aģents Poļakāuskis,
kam ir ieiešana un iziešanapolitiskā pārvaldē. Mums
jāuzstājas pret tādu rīcību. Bauskas apriņķa
priekšnieks daudz gadījumos ir sazinājies ar Biržu
policiju LietuvaBiržu policijas darbinieki ir at-
braukuši Bauska un personīgi piedalījušiesLietuvas
emigrantu nopratināšanā. Tāda rīcība nav iespēja-
ma. Ja mes dodam patvēruma tiesības politiskiem
emigrantiem, tad ir pilnīgi neciešams stāvoklis, ja
tas valsts policijai, no kuras šie emigranti ir bēguši,
dod tiesības mūsu zemē reizē ar mūsu policiju kādu
pratināt, vispār piedalīties nopratināšanā.

Bet musu iekšlietu resorā mērauklas nav vie-
nādas. Mēraukla ir viena Lietuvas politiskiem
emigrantiem, kas savā vairumā ir sociālisti, un mēr-
aukla ir otra Krievijas monarchistu emigrantiem.
Pret tiem ir pavisam cita izturēšanās, piemēram
pret «OSmeBOHHCKHH coios»,.kura priekšgalā bija ģe-
nerālis Kutjepovs, kurš tagad ir pazudis. Šīs organi-
zācijas biedru skaits ir diezgan prāvs — vairāk par
100 bijušo virsnieku. Šī organizācija darbojas, un
nesen, februārī vai martā, vajadzēja notikt apsprie-
dei Rīgā. Vai tā ir notikusi, tas mums nav zināms,
to varbūt Laimiņa kungs varēs tuvāk paskaidrot,
bet tādi fakti ir bijuši. Tanī pašā laikā viens šīs or-
ganizācijas darbinieks — Līvens Parīzē neilgi at-
pakaļ šīs pašas krievu karavīru savienības padomes
sēdē uzstājies kā šīs savienības Latvijā esošās bie-
drības pārstāvis ar kādu runu monarchistiskā garā.
Šinī ziņā mūsu iekšlietu resors nesaskata nekā ne-
likumīga, pret ko vajadzētu vērsties.

Kā ir ar krievu monarchistisko literatūru? Mēs
varam Latvijā uz katra ielas stūra iegādāties laik-
rakstus, kas stāv Krievijas monarchistiem tuvu,
piemēram «Hoboc BpeMH», «BoapoMneme» u. c. Tur-
pretim Lietuvas emigrantu izdevumu mūsu-:kšlietu
ministris uzskata par tādu, kas, konfiscējams. Vai
te atkal nav divas mērauklas? Pieiesim pie ār-
valstu izdevumiem. Viens viedoklis ir tāda.,ka ār-
zemju izdevumi, sevišķi periodiskā prese bauda La-
tvijā kā demokrātiskā republikā neierobežotas tiesī-
bas

^
ja vien šinīs laikrakstos nav tādi raksti, kuros

novērojamas krimināla rakstura nozieguma pazī-
mes, saskaņā ar Latvijas likumiem. Bet kāpēc Jūs
neielaižat Latvijā Padomju Krievijas izdevumus,
kāpēc Jūs neielaižat Latvijā Lietuvas emigrantu
laikrakstus, bet Krievijas monarchistiskos laikrak-
stus ielaižat? Tāpat Jūs ielaižat arī vācu monar-
chistu laikrakstus, piemēram «Volkischer Beobach-
ter», «Stahlhelm» u. c. Itālijas laikrakstus tāpat Jūs
ielaižat. Vai te nav divas mērauklas? Ja Jūsu vie-
doklis reiz ir tāds, ka Latvijā ielaiž tikai tādus laik-
rakstus, kuru saturs nevēršas pret Latvijas valsts
iekārtu, tad Jūs nedrīkstat ielaist visus minētos laik-
rakstus. Ja Jums ir tāds viedoklis, ka nevar ielaist
laikrakstus, kuru rakstu saturs, saskaņā ar mūsu li-
kumiem, ir noziedzīgs, tad Jums vajadzētu ielaist
visus nosauktos laikrakstus, kuros nav Latvijai nai-
dīga

^
un pretlikumīga satura. Bet tas nekādā gadī-

jumānav ievērots. Tā tad te ir dažādas mērauklas.
Labā spārna reakcionāriem izdevumiem, monarchi-
stiskiem izdevumiem, fašistiskiem izdevumiem viss
ir atļauts, bet pārējai ārzemju presei tas netiek at-
ļauts. Tā tad te ir cita mēraukla.

?

Vispār, kā mums ir ar cenzūru? Mums savā
laikā jau nācās piegriezties cenzūras jautājumam,
bet apstākļi nelabojas. Vildes kungs, kā pareizi aiz-
rāda Ausēja kungs, kurš viņu pazīst, nelabosies arī.
(Starpsaucieni.) Es šeit atļaušos mazliet illūstrēt,
ko Jūs starp daudz citām grāmatām esat nolieguši
ievest Latvijā. Ir noliegti tādi izdevumi, kā «A36yKa
KoonepaņiH» no Padomju Krievijas. (Starpsaucieni.)
Jaes to esmu lasījis! Jūs esat nolieguši pat tādu
grāmatu, kas pirms pasaules kara nodrukāta pat vi-
sas valodas un pirms kara atļauta arī Latvijā. Tā
ir Rozas Luksemburg «Baznīca un sociālisms». Lais-
kam neielaiž_ tāpēc, ka tagad tā drukāta Maskavā.
Tur tas papīrs laikam kaitīgs! Jūs esat nolieguši
tādu grāmatu kā Stepanova «Vēsturiskais materiā-
lisms». Tas ir tīri teorētisks jautājuma apskats, bet
Vildes kungam un viņa puišiem tas liekas bīstams un
musu valsts_ iekārtai nepanesams. Ir noliegtas pat
vēstures grāmatas. Ir noliegtas pat 1905. gada da-
lībnieku vēsturiskas atmiņas, dokumentu publicē-
jumi par 19_1 gadu, kas pašlaik ir publicēti Maska-
vā. Latvija ta grāmata noliegta. To izdevusi Krie-
vija, tapec ka viņas rīcībā ir archīvs un ir cilvēki,
kas nodarbojas ar šo dokumentu krāšanu un izdo-
šanu. Ja ministra kungs gribēs painteresēties, tad
viņš zinas, ka ārzemes vēsturnieki šīs grāmatas vi-
sur izlieto kā vienīgos dokumentus, avotus, kas pat-
laban pieietam! šinī jautājumā. (Starpsaucieni.) Bet,
protama lieta, ja jautājumam pieietam tā, kā to dara
Vildes kungs, kurš savu kommūnistisko pagātni kā
«Rotē Fahne» redaktors grib tagad aizpildīt ar iz-
kalpošanos pie savas priekšniecības, tad tas varbūt
ir saprotams. Noliegta ir vēl viena grāmata —«BpaK h ceMbH.» Kā jūs drīkstat Latvijā lasīt grā-
matas, kur ir runa par ģimeni un precībām? (F. Au-
seJa starpsauciens.) Ausēja kungs, ja Jūs gribat ie-
pazīties ar šīm grāmatām, tad es varu Jums tās dot,
un tad Jusredzesit, ka tur nav nekā kaitīga ne Jums,
ne Jūsu bērniem!

Šādus piemērus, kungi, mēs varam minēt ne ti-
ka^ desmitam, bet simtiem, jo kommisijā, kas tur
strada, rīkojas ļoti braši. Ka grāmatu veikalnieki,
kam darīšanas ar krievu grāmatām, stāsta, tad cen-zēšana daudzkārt esot tāda, ka ierēdņi vienkārši pa-
ņem grāmatu, redz, ka tur ir kommūnistiska vinje-
te, un ar to vien jaupietiek, lai grāmatu aizliegtu.
Ja tāda ir ta cenzēšanas kartība, tad nav ko brīnī-
ties, ka notiek tādas lietas. Bet, deputātu kungi,
man šķiet, ka tas ne no kāda viedokļa nav atzīstamspar pareizu. - Tapec jābrīnās, ka Laimiņa kungs,
kas, liekas, šādu rīcību nevar atzīt par pareizu, visu
šo laiku nav varējis iedziļināties cenzūras rīcībā,
novērst nebūšanas un nepiemēroto ierēdņu vietā ie-
likt citus, kaut arī tos pašus pilsoniskos ierēdņus,bet kas nepielaistu šādas nelikumības un nenonāktusmieklīga stāvoklī ar savu rīcību.

Mes vispār esam bargi cenzētāji. Mums ir tā
saukta kinocenzura, kas gan nav padota Iekšlietu
ministrijai, bet kur tomēr Laimiņa kungs spēlē lielu
lomu. Tapec atļaujiet man teikt pāris vārdu par šo
kinocenzuru. (F. Ausēja starpsauciens.) — Ausēja
kungs, ja Jums ir kādi nopelni, tad es negribu Jūsu
laurus mazināt, bet man šķiet, ka tie pieder iekšlietu
ministrim Laimiņa kungam. — Stāvoklis, kas turvalda, nav tāds, kas atbilstu mūsu demokrātiskaivalstij. Kas tad nu notiek? Filmas cenzē tā, kā pa-
tīk tiem kungiem, kas sēd kommisijā, bieži bez kā-das objektivitātes, uzskatot par nepielaižamām pil-nīgi nevainīgas un nepolitiskas lietas, tāpēc ka vie-nam otram no tiem kungiem liekas, ka tur ir kaut
kas tāds, kas var uztraukt ļaužu prātus, kā viens no
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tiem kungiem teicis -- musināt uz šķiru naidu. Pie-
mēru ir daudz. Ir vesela rinda filmu ar masu ska-
tiem. Tiklīdz masas uzstājas krasākā veidā, seviš-
ķi, ja filma nāk no Krievijas, cenzētāji saka, ka mu-
sinot uz šķiru naidu. Ausēja kungs, mums iegadī-
jiesredzēt krievu filmas ārzemēs, pie kam mēs re-
dzējām., ka tur rīkojas pavisam citādi. Ne Vācijā,
ne Austrijā nav atraduši par musinošiem tos nelie-
los izgriezumus, kurus ir izgriezuši mūsu cenzēša-
nas kommisijas kungi.

Tāpat ir ar divertismentiem, kas ir dažos kine-
matogrāfos, cirku u. c. izpriecas vietās. Liekas, ka
divertisments ir pilnīgi nevainīga lieta. Tas dod ie-
spēju satīriskā veidā apskatīt vienu otru mūsu dzī-
ves notikumu. Tagad ir tā, ka to, ko cenzori atļauj,
var zobot un izsmiet, un viņi atļauj zobot kreiso
spārnu; to var zobot, cik uziet. Var zobot Saeimas
kreisos deputātus un citus sociālistus, bet nedrīkst
zobot labā spārna kungus un valdību. Tā nav vairs
nekāda objektivitāte. Tas nozīmē, ka Jūs gribat šo
satiru, kas bieži vien izpaužas brutālā un neaptēstā
veidā, izlietot par ieroci pret kreiso spārnu. Tā fak-
tiski arī ir. Kino artisti to saprot. Tā kā labā spār-
na politiskos darbiniekus zobot nedrīkst, tad katrā
gadījumā, ar maz izņēmumiem, viņi zobo kreiso
spārnu. Tāds stāvoklis nav ciešams. Vajaga dot
pilnīgu rīcības brīvību un gadījumam, ja viens vai
otrs artists savā priekšnesumā rīkojas nelikumīgi,
mums taču ir prokuratūra, kas ir ļoti «forša», jatā var
izteikties, pret labā spārna aizskaršanu. Kas attiecas
uz citām lietām, tad tur, protams, prokuratūra
daudzkārt neko neredz. Bet par šo lietu nav ko ru
nāt, jūs pie šīs lietas pieejat no sava viedokļa, jūs
cenzējat no sava viedokļa. Ja jūs reiz, kungi, kaut
ko cenzējat, tad taču ir tiesība prasīt, lai cenzūra
būtu daudz maz objektīva, un nevis tāda, kāda tā
līdz šim ir bijusi.

Deputātu kungi, mūsu frakcijai jāaizrāda uz vēl
vienu apstākli, kas lielā mērā raksturo Iekšlietu mi-
nistrijas polītiku, kas rāda, kāda ir Iekšlietu ministri-
jas izturēšanās pret vienu vai otru šķiru. Rīgā ie-
brauca kazaku koris un uzstājās kaut kur cirku. Tas
nebūtu nekas; lai tas tur uzstājas. Tas varbūt gan
šokē latviešu sabiedrību, bet atkal jāsaka,ka bīskaps
Pommers to uzskata par sevišķi apsveicamu. Viņš
pat tik tālu bijis sajūsmināts, ka uzaicinājis šo ka-
zaku kori uzstāties arī savā katedrālē. Ja bīskaps
Pommers pielīdzina savu katedrāli tai vietai, kuru
viņš sauc šeit no vietas, tad tā ir viņa darīšana.Tas
patiesībā nebūtu nekas, ka tāds kazaku koris ievests
Latvijā. Jā nu reiz šāds koris Latvijā ir ielaists, tad,
bez šaubām, no tā mūsu demokrātiskā republika ap-
kārt negāzīsies, tie pāris desmit monarchistu lai tad
arī nodzied savas ziņģes cirku, un ja nu Pommera
kungam tik ļoti patīk, lai tad arī viņš uzaicina otr-
reiz tās pašas ziņģes nodziedāt viņa katedrālē. Bet
tanī pašā laikā Iekšlietu ministrija nav ielaidusi La-
tvijā dažas citas trupas no Krievijas. Savā laikā
šeit uzstājās kāda trupa, kura saucās par «Zilo blū-
zi». Tā bija ieradusies no Maskavas. Šī trupa uz-
stājās Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Pašreiz stāvo-
klis ir tāds, ka šotrupu vairs neielaiž. Kazaku kori
Latvija ielaiž, bet šo trupu, «Zilo blūzi», kamēr Jūs
esat ministris, vairs neielaiž. Sakait, ministra kungs,
vai_ ta ir objektīva rīcība! Katram jāatzīst, ka šinī
ziņa Jūsu rīcība nav bijusi objektīva, ka tā ir bijusi
tāda. ka kazaku kori, kas sastādījies no pāris des-
mit monarchistu. Jūs esat ielaiduši Latvijā, tāpēc ka
Pommera kungs to apsveic, viņam tas ir labpaticis
un sakarā ar to ari Jūs, ministra kungs, esat atļāvuši
šimkorim šeit iebraukt. Turpretim tos, kas nāk no

citām aprindām, Jūs neielaižat un lielā mērā ierobe-
žojat to trupu iebraukšanu, kas nāk no _ Padomju
Krievijas. Sociāldemokrātu frakcijai nacas noradīt
uz veselu rindu diezgan svarīgu ne tikai trūkumu,
bet diezgan svarīgu parādību Iekšlietu resora dar-
bībā, kas liecina par to polītiku, ar kādu nodarbojas
Iekšlietu resora tagadējais vadītājs un viņam pado-
tie ierēdņi. Šī politika uzskatāma par pretstradnie-
cisku polītiku. Tāda politika mums, sociāldemokrā-
tu frakcijai un Latvijas strādnieku šķirai, nav pieņe-
mama. Tāpēc mūsu frakcija balsos pret Iekšlietu
ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Maizelim.

N. Maizelis (Bunds): Cienījamie deputātu kungi!
Pēc šīs valdības 2 gadu pastāvēšanas polītiskais
kurss mūsu zemē ir pilnīgi noskaidrojies. Tanī lai-
kā, kad dažādās kaimiņu valstīs demokrātiskā iekār-
ta bija pilnīgi vai pa daļai iznīcināta, pie mums tā
bija pasargāta, pateicoties veselai rindai faktoru.
Bet pilsoniskā pretstrādnieciskā reakcija nepilda
demokrātiskās formas — notiek pakāpeniska mūsu
valsts fašistizācija valsts apjomā. Tiek izmantots
satversmes 81. pants kā atvieglojums pret parlamen-
tāro likumdošanu.

Bet bez valsts demokrātijas ir vēl vietējā de-
mokrātija — ir vēl pašvaldības, un šinī laukā taga-
dējā koalicija ir nodomājusi izdarīt dziļus pārgrozī-
jumus. Tas, ko jūs jau pieņēmāt ar balsu vairākumu
pašvaldības likumā otrā lasījumā, ka dome jāievēl
uz 5 gadiem, tas pats par sevi jau nostāda domi par
varas orgānu, kas stāv tālu no tautas, kura locekļi
ir neatkarīgi no iedzīvotāju kritikas, kuriem nav jā-
rēķinās ar saviem vēlētājiem, kuri ir zināmā mērā
neatkarīgi valdnieki. Bet jūs vēl mēģinājāt nostādīt
pašvaldību darbību faktiski zem ministrijas ierēdņu
diktāta, gribēdami ievest panjtu, ka budžetu nevar
realizēt, kamēr .ministrija to nav apstiprinājusi. Fak ?
tiski tas nozīmē pašvaldības iznīcināšanu, tādēļ ka
budžeta tiesība ir pašvaldības galvenā tiesība. Pie
mums pilsētās, sevišķi Latgalē, minoritātes sastāda
lielu daļu no iedzīvotājiem, dažās pilsētās pat vai-
rākumu. Un jūs nevarat nesaprast, ka pašvaldības
ierobežošana Latvijā ir tai pašā laikā minoritātu
stāvokļa pasliktināšana un minoritātu tiesību iero-
bežošana. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, daudz sva
rīgaks nekā visi citi jautājumi, par ko tagad mino-
ritātu pārstāvji sarunājas ar koalīciju.

Šīs pašvaldības reformas garam, pilnīgi atbilst
ari Iekšlietu ministrijas praktiķa pašvaldības laukā.
Tāda pilsētā kā Rēzeknē, kas ir Latgales admini-
stratīvais centrs, tagad faktiski pašvaldības nav.
Faktiski viss tur notiek pēc Budžes kunga diktāta,
par kuru šeitmans kollēga jaurunāja. Dažus mēne-
šus atpakaļ pilsētas domē bija ievēlēti nodokļu kom-
misijas locekļi. Bija iesniegta sūdzība pašvaldības
departamentam, un ta_ atbildīgie darbinieki atrada
par nepieciešamu šo sūdzību kontrolēt, vai tā patie-
šam juridiski pamatota, vai nē. Viņi gribēja nosūtīt
lietu nodokļu departamentam, Finanču ministrijai,
bet Budžes kungadraugi .griezās pie .viņa, un viņš
deva rīkojumu velēšanasatcelt. Tas vienmēr tā no-
tiek. Faktiski jau Rēzeknes iedzīvotāji zin, ka paš ?
valdības nav,_ka vietēja demokrātija nepastāv, ka
pastāv zināma mēra _satrapijaka dzīvo pilsēta sa-
vas pašvaldības jautājumos pēc Budžes kunga un
viņa draugu rīkojumiem.

Šinī ziņā Latvijā ir raksturīgas taisni tās meto-
des, ar kuram norisinās cīņa ap Latgales tautas na-
mu Rēzekne. Ko mes redzējām? Mēs redzējām,
ka ministra biedrs izmantoja visu policijas aparātu
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nevis valsts, bet savas partijas labā. Viņš audzina
viņam padotos ierēdņus tai garā, par kuru savā laikā
pazīstamais krievu rakstnieks teicis: „CMemnBaioT
orenecTBo c HanajībCTBom.* Ir pēdējais laiks jautāt,
kas ir Latgale, vai ta ir brīvās Latvijas republikas
apgabals

^
jeb vai tā ir Budžes kunga jaunsaimniecī-

ba. Rīga tagad nav neviena atbildīga sociālistu
darbinieka, kuram nebūtu jānes 126. un 129. pantu
nasta. Vel sliktāka ta lieta ir provincē, kur sociāli-
stu strādnieki faktiski tiek terrorizēti. Šinīs pēdējo?
mēnešos man nācās atdurties uz dažiem gadīju-
miemLatgalē, kur dažādas personas cieš no polici-
jas zem tāda un tāda nosaukuma, zem tādas un tā-
das prasības, bet viens moments visos šinīs gadīju-
mos ir apvienojošs, un tas ir tas, ka visas šīsperso-
nas ir sociālistu organizācijas darbinieki.

Kā zinām, tagadējā valdība visu savu laiku vai-
rāk nekāvisas citas valdības balstās uz minoritātu
balsīm. Šīs valdības asums, šis politiskais kurss ar
visu savu asumu ir vērsts pret strādniecību, pret
viņas organizācijām, pret viņas preses brīvību un
pret viņas sociālām pozīcijām. Un minoritātu pār-
stāvji, kuri šo valdību pabalsta, arī mēģina mierināt
minoritātu masas. Bet būtu ļoti akli, no minoritātu
tautas masu viedokļa skatīties, kā Latvijas valsts
tiek reorganizēta. Minoritātu tiesības var iegūt ti-
kai demokrātijas atmosfaira. Faktiski — ko mēs
redzējām pagājušos gados Latvijā? Redzējām, ka
neviens minoritātu jautājums netika nokārtots un at-
risināts likumdošanas kārtībā. Kad es mēģināju pa-
plašināt mūsu pavalstniecības likumu attiecībā uz
vienu minoritātu iedzīvotāju kategoriju, vēl gadu at-
pakaļ kommisijā priekšlikums tika noraidīts. Ne-
viens likums, kas uzbūvētu minoritātu dzīvi, kas no-
kārtotu šīs dzīves sāpīgus jautājumus, pēdējos ga-
dos Latvijā nav atrisināts. Kad minoritātu deputā-
tus grib pievilkt koalīcijā, tad nerunā par program-
mu, par prasībām. Es teiktu: nerunā pavisam kādā
artikulētā politiskā valodā, bet runā pirkstu valodā.
Par divām balsīm var dabūt ministri bez portfeļa un
par divi un pus balsīm var dabūt portfeli bez mini-
stra. Es gribu jums pateikt, koalicijas deputātu
kungi, nedomājiet, ka taisni minoritātu masas tik
augsti ciena ministru portfeļus un nesaprot jūsu pirk-
stu valodu! Kāds žīdu politiķis savā laikā iztei-
cās: «Es biju vienā valstī, es tur redzēju žīdu mini-
stri (A Eglītisno vietas: «Tas laikam bija Dubins!»)

.bet, diemžēl, es tur neredzēju žīdu kārtībnieka!»
— Mums tas ir svarīgāk, ja jūs gribat patiešām
principiāli nostādīt minoritātu jautājumu. (Starpsau-
cieni; troksnis.) Ja jūs gribat nostādīt jautājumu
principiāli, esiet tik laipni, vai patiešām nevar iecelt
kādus desmit zemākos ierēdņus no mino-
ritātēm. (Starpsaucieni; troksnis.) Tas ir svarīgāki
nekā dabūt ministra biedri. Tas būtu tad faktisks
vienlīdzības sākums ar minoritātēm.

Kāda arī nebūtu minoritātu priekšstāvju iztuiē-
šanās, minoritātu strādniecība, minoritātu masas jū-
su portfeļu ņemšanā nepiedalās un būs pret tagadējo
reakcionāro valdību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tautas labklā-
jības ministrim Rubulim.

Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Depu-
tāts Bruno Kalniņš plaši izteicās par Rēzeknes un
Daugavpils konfliktiem. Viņš šeit runāja tā, it kā
būtu noīrēts. Ja runā par kādiem notikumiem, tad
vispirms jāpārzin lieta. Bruno Kalniņš lietu nepārzi-
nāja. Viņš pat nezināja, kā pareizi sauc iekšlietu
ministra biedri, vai varbūt ar nodomu sagrozīja un
ķēmoja viņa vārdu.

Budžes kungs esot Rēzeknē uzstājies kā sapul-
ces jaucējs un trokšņotājs. Tas neatbilst patiesībai,
jopirmā sapulcē Rēzeknē es arī biju klāt, tāpat ties-
lietu ministris un Budžes kungs. Budžes kungs vei-
cināja sapulcē kārtību, bet sapulces jaucējs nekad
nav bijis. Tāpat nav patiesība, ka Budžes kungs
būtu pavēlējis, lai 20 policisti no Daugavpils iera-
stos pilnā formā Rēzeknē.

Vēl Bruno Kalniņa kungs izteicās, ka Budžes
kungs, būdams virsnieks, ir šāvis cilvēkus. Ir tai-
snība, ka Budžes kungs bija virsnieks Deņikina ar-
mijā, bet šāvis viņš nav neviena. Ja uzstājas ar
šādām runām un apgalvojumiem, tad vismaz jāie-
vāc vajadzīgie pierādījumi. To Kalniņa kungs nav
darījis. Tā kā viņš, rīkojas parasti tie, kam ir plata
mute un tukša galva. Ja apgalvo kaut ko, tad tas
ari attiecīgi jāpierāda.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēla laika dēļ prezi-
dijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas
pieņemts.

Nākošā sēde būs piektdien, 4. aprīlī, pīkst. 10
no rīta.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.14 vakarā.)

?
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtība: prezidija ziņojumi un valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —pre-
zidija ziņojumiem.

Ministru kabinets piesūtījis tiesnešu sarakstu
Saeimas apstiprināšanai. Prezidijs liek priekša no-
dot to juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots juridiskai kommisijai.

Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
iepriekšējiem kredītiem ārkārtēju izdevumu segša-
nai! 1930./31. saimniecības gadā. Prezidijs liek
priekšā nodot to budžeta kommisijai. Iebildumu
nav? Tas nodots budžeta kommisijai. — Līdz ar to

P

l. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu -

valsts budžetu 1930-/31. saimniecības
ga dam. Turpināsies debates par kārtējo izde-
vumu VII daļu — Iekšlietu ministriju. Vārds depu-
tātam Balodim.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija);
Viens no svarīgākiem strādniecībai ir Iekšlietu mi-
nistrijas budžets. Tāpēc arī, apspriežot šo jautāju-
mu, strādniecībai jādod zināma aina par to, ka

^
šo

budžetu izlieto, kā tas atsaucas uz strādnieku šķi-
ru, kā vispār strādnieku šķira tiek izkalpināta ai
šiem budžeta līdzekļiem, kā viņa tiek apspiesta un
vajāta.

Vispirms gribu īsumā apstāties pie strādnieku
vispārējā stāvokļa Latvijā. Ja salīdzinām strādnie-
ku darba algas ar pirmskara darba algām, tad re-
dzam, ka pašreiz Latvijā strādnieku caurmēra al-

s gas daudz nepārsniedz 50% no strādnieku reālām
algām pirms kara. Tāpat pašreiz neievēro nevienā
rūpniecības nozarē, kur tik vien daudzmaz ir darbs,
8 stundu darba dienu. Visur strādniekus izkalpina,
cik vien tas uzņēmējam katrā atsevišķā gadījuma
iepatīkas un cik pēc viņa aprēķina vajadzīgs.

Kaut gan mums ir likumi, kas nodrošina strād-
niekiem organizēšanās, preses un vārda brīvību,
mēs redzam, ka Latvijā šīs brīvības pašlaik netiek
ievērotas. Pret strādniekiem, kas organizējas
arodbiedrībās, vēršas ar vismežonīgākām, visiz-
smalcinātākām represijām. Tiklīdz uzņēmējs uzzin,
ka kāds strādnieks ir iestājies arodbiedrībā, viņš to
atlaiž no darba. Šādu gadījumu ir ārkārtīgi daudz.
Ja mēģinātu saskaitīt, cik strādnieku atlaists gada
laikā aiz šī iemesla vien, tad šis skaitlis sniegtos
vairāk tūkstošos. ' Par to vien, ka strādnieks, ie-

stādamies kādā arodbiedrībā, bija domājis aizstāvēt
savas tiesiskās un materiālās intereses pret savu
darba devēju, strādnieku nevien atlaiž, bet neiz-
maksā tam pat algu par ilgāku laiku.

Algas neizmaksāšana strādniekiem ir tapusi pa-
rasta parādība; to mēs redzam veselā rinda uzņē-
mumu, un maz ir tādu uzņēmumu, kas nebūtu pa-
likuši parādā strādniekiem nopelnīto algu. Strad
nieks uz algas rēķina ir sataisījis parādus_vienā otra
veikalā, kurus viņš tagad nevar samaksāt, jo alga
viņam netiek izmaksāta. Mēs jau esam iesnieguši
vairāk jautājumu tautas labklājības ministrim, tomēr
tādi gadījumiatkārtojas vēl joprojām.Vel vakar tam
pašā apavu fabrikā «Erga», par kuru mēs te jau
vairāk reižu esam runājuši, strādniekiem alga nav
izmaksāta par 2 mēnešiem. Strādnieki, kas sakara
ar to sākuši streikot, atlaisti no darba, neizmaksā-
jot viņiem pienākošos algu. Tāpēc mums jāpieiet
Iekšlietu ministrijas budžetam no šī viedokļa un jā-
parāda — ja ne pilnīgi, tad vismaz pa daļai — tas
metodes, tos paņēmienus, kādus Iekšlietu ministri-
jaun viņai padotais aparāts lieto, lai veicinātu strād-
nieku izsūkšanu, algas neizmaksāšanu strādnie-
kiem, citiem vārdiem — strādnieku aplaupīšanu.

Aplūkojot Iekšlietu ministrijas budžetu, ļoti no-
teikti jākonstatē, ka šis budžets galvenā kārtā tiek
izlietots strādnieku apspiešanai, strādnieku organi-
zāciju terrorizēšanai, uzņēmēju atbalstīšanai, lai
ar visiem līdzekļiem, ar valsts varas palīdzību ap-
spiestu un izsūktu strādniekus, kas spiesti meklēt
darbu pie uzņēmējiem.

Gribu nosaukt dažus skaitļus, kas zināmā mērā
raksturotu Iekšlietu ministrijas represiju bilanci, kā -
das beidzamā laikā lieto pret arodbiedrībām.

Kokstrādnieku arodbiedrība ir pieteikusi pagā-
jušāgadā 4 masu sapulces. 3 no šīm masu sapulcēm
ir noliegtas. Šī pati arodbiedrība ir sasaukusi arī 5
biedru sapulces, no kurām 2 ir izjauktas — izjauktas
tādā kārtā, ka šinīs sapulcēs ir ieradusies policija ar
polītiskās pārvaldes aģentiem un izdzinusi arodbied-
ribfos ļbiedrus no viņu \telpām. \ Metālstrādnieku
arodbiedrība ir pieteikusi 1 masu sapulci, kas ir no-
liegta. Šī pati biedrība ir sasaukusi 6 biedru sapul-
ces, bet 3 no tām ir izjauktas tādā pat kārtā, kā
iepriekšējās. .Tekstilstrādnieku arodbiedrībā ir
pieteikusi 2 masu sapulces, kas abas noliegtas. Šī
pati biedrība ir sasaukusi 3 biedru sapulces, no ku-
rām 1 izjaukta.' Apavu strādnieku arodbiedrība ir
sasaukusi 7 masu sapulces, no kurām 3 ir noliegtas.
Šī pati biedrība ir sasaukusi 11 biedru sapulces, no
kurām 4 ir izjauktas tādā pat kārtā kā iepriekšējās.
Slēgtai transportstrādnieku arodbiedrībai no vietas
ir noliegtas visas masu sapulces. Viņa sasaukusi
arī 3 biedru sapulces, bet nevienu no tām nav at-
ļauts noturēt.

Nemaz nerunāsim par uzsaukumiem, kas visi ir
konfiscēti — pareizāk sakot, nevis konfiscēti, bet
vienkārši atņemti jau drukātavā, kad tie vēl nemaz
nav bijuši gatavi, neizpildot pat formalitātes, kā-
das saskaņā ar likumu būtu jāpilda. Agrāk bija tā,
ka policija uzsaukumus konfiscēja un atņēma uz pro-
kurora rīkojumu. Bet tagad visvarena šinīs lietās
ir politiskā apsardze, kura kopā ar policiju ierodas
drukātavā un uzsaukumus atņem. Neviens spiestu-
ves īpašnieks tagad nedrīkst izdot no spiestuves ne-
vienu uzsaukumu, kamēr nav dabūjis no Vildes
kunga atļauju, ka to drīkst izdot. Tas ir pilnīgi
pretlikumīgi, bet šo metodi lieto pret visiem spie-
stuvju īpašniekiem. Ir speciāls apkārtraksts, ka visi
uzsaukumi .jānodod iepriekšējai cenzūrai. Vildes
kungs, līdz ko saņem kādu uzsaukumu, piezvana
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pa telefonu politiskai apsardzei un pasaka: tanī un
tanī spiestuve iespiež tādu un tādu uzsaukumu —
ierodieties nu ar saviem puišiem un konfiscējiet to.
Ir neskaitāmi daudz gadījumu, kad uzsaukumus
konfiscē nevis prokurors, bet vienkārši ierodas po-
litiskas apsardzes ierēdņi un tos atņem ar varu.

Arodbiedrības telpas sistemātiski krata un pie-
raksta klātesošo pases un darba vietas. To dara
politiskas pārvaldes aģenti. Visus tos, kas nav uz-
devuši savas darba vietas, terrorizē. Jāatzīmē, ka
tas nemaz nedrīkst neuzdot, jo tos, kas neuzdod
savu pareizo darba vietu, arestē un nogādā poli-
tiska pārvaldē. Atzīmētos darba vietu strādniekus
politiska pārvalde sistemātiski paziņo uzņēmējiem
un liek priekšā viņiem šos strādniekus atlaist. Arod-
biedrības telpasL. Jaunavu ielā 7, divu mēnešu laikā
— no š. g. 5. janvāra līdz 6. martam ir 11reizes iz-
kratītas, pierakstot klātesošo pases un darba vie-
tas. Ne tikai vien izkrata arodbiedrības, ne tikai
visiem līdzekļiem un paņēmieniem terrorizē to da-
lībniekus, ne tikai noliedz masu sapulces un izjauc
biedru sapulces, bet neatļauj arī sarīkot izrīkoju-
mus. Ir fakts, ka policija ir griezusies ar apkārtrak-
stu pie visiem Rīgas telpu īpašniekiem, uzskaitot vi-
sas arodbiedrības un viņai nepatīkamās organizācijas,
un aizrādījusi, ka šīm organizācijām un arod-
biedrībām viņi nedrīkst ne par kādu cenu un nekā-
dā gadījumā izdot telpas. Ja ir bijis kāds gadījums,
kad telpu īpašnieki nav rēķinājušies ar to, vai nu
viņi šādu vai citādu apstākļu dēļ, nav zinājuši, kas
tās ir par organizācijām, kas noīrē telpas, tad, pie-
teicot izrīkojumu policijā, šo telpu īpašnieku vien-
kārši aizsauc uz policiju, tur terrorizē un viņam pa-
saka: ja jūs ļausit savās telpās noturēt izrīkojumu
šai organizācijai, tad mēs pret jums lietosim visus
līdzekļus, lai jūs to nedarītu.

Ja ar tādiem paņēmieniem vēl nevar šos izrīko-
jumus noliegt, tad lieto vēl citādus paņēmienus. Es
atzīmēšu šeit vienu gadījumu, kas notika 23. februā-
rī ar transportstrādnieku arodbiedrības izrīkojumu
Vingrotāju zālē. Bija atļauts šai zālē izrīkojumu
sarīkot, tas nebija noliegts, bet kad izrīkojumā
sapulcējās strādnieki, tad ieradās policija un paziņoja,
ka, lūk, šīs telpas dekorētas ar papīriem, papīra
lentēm u. t. t. un tādā gadījumā nevarot galvot, ka
neizceļas ugunsgrēks. Tādēļ policija noliedza izrī-
kojumu un ar gumijas rungu palīdzību strādniekus
vienkārši izdzina no telpām. Visus tos, kas iedo-
mājās protestēt, aizveda uz iecirkni un vēlāk uz po-
litisko pārvaldi.

Līdzīgs gadījums notika š. g. 23. martā Uļejā,
kad tirdzniecības un rūpniecības iestāžu darbinieku
arodbiedrība bija dabūjusi Uļejā telpas izrīkojumam,
varētu teikt, ļoti nepolitiskam izrīkojumam. Bet
policija ar polītiskās pārvaldes un iekšlietu ministra
rīcību un gādību bija atradusi par vajadzīgu šo iz-
rīkojumu noliegt. Arī telpu īpašniekam bija pa-
teikts, ka viņš nekādā gadījumā nedrīkst ielaist sa-
vās telpās šo organizāciju. Rezultāts bija tas, ka
uzņēmējs noslēdza durvis, un policija nostājās pie
durvīm un nelaida telpās neviena strādnieka, kaut
gan kā iepriekšējā, tā šinī gadījumā uzņēmējs jau bi-
ja saņēmis maksu par telpām un izdevis attiecīgu
kvīti. Te ir tikai daži gadījumi, kas raksturo Iekš-
lietu ministrijas represiju polītiku, raksturo to, kā-
dus līdzekļus tā lieto un kā tie atsaucas uz strādnie-
kiem. Galvenā kārtā šī terrora mērķis ir — ar vi-
siem līdzekļiem terrorizēt arodu biedrības, lai vi-
ņas nevarētu attīstīties par organizētu spēku, lai
viņas nevarētu ierobežot uzņēmēju laupīšanas po-

litiku, kas ir tapusi par sistēmu visos rūpniecības
uzņēmumos.

Tādu polītiku lieto pret arodorganizācijām, ne-
maz nerunājot par tām represijām, kādas tiek vēr-
stas pret mūsu frakciju, pret mūsu frakcijas sasauk-
tām sapulcēm. Jāsaka, ka mūsu frakcijas pieteik-
tās sapulces beidzamā laikā, lai kur tās būtu pie-
teiktas, lai mēs runātu par kādiem jautājumiem ru-
nādami, visas tiek noliegtas. (A. Bļodnieks no vie-
tas: «Pareizi!»)

Un ne tikai noliedz šīs sapulces, bet pašreiz
Iekšlietu ministrija ar savu aparātu realizē visne-
žēlīgākās, visbrutālākās atriebības polītiku pret
strādniekiem, kas ir piedalījušies Saeimas
vēlēšanās un atbalstījusi vai izdalījuši mū-
su uzsaukumus šinīs vēlēšanās. Ir vesela
rinda gadījumu, kad strādnieki par to, ka
viņi ir izdalījuši mūsu uzsaukumus, ir apvainoti uz
sodu likumu 102. panta pamata, ielikti cietumā un
gadiem ilgi gaida tiesu. Šīs represijas tiek vērstas
ne tik vien pret strādniekiem, kas piedalījušies Sa-
eimas vēlēšanās, bet visus tos cilvēkus, visus tos
strādniekus, kas kaut kur kaut kā izplata vai pār-
dod mūsu laikrakstus, arestē un nodod polītiskai
pārvaldei, kas uzliek sodu likumu 102. pantu, iesē-
dina centrālē, lai nu gaida tur tā saukto augsto tiesu.
Nesen arestēts strādnieks Riņķis par to, ka viņš pār-
devis darba vietā mūsu laikrakstu. Ne tik vien ter-
rorizē ar visiem līdzekļiem strādniekus, kas pārdod,
ne tik vien terrorizē tos strādniekus, kas lasa mū-
su laikrakstu, bet ar visnejēdzīgākiem līdzekļiem
terrorizē arī tos strādniekus, kas paraksta mūsu
laikrakstu kā izdevēji. Ja agrāk strādniekus tiesā-
japar attiecīga laikraksta izdošanu, piemērojot 129.
pantu, tad viņus tomēr atlaida līdz tiesai uz brī-
vām kājām policijas uzraudzībā. Beidzamā laikā
tas tā nav. Par to vien, ka iedrošinās parakstīt mū-
su laikrakstu, ir arestēta vesela rinda redaktoru un
ielikta cietumā; viņus atsvabina tikai pret 2.000 —
3.000 latu drošības naudas. Tas ir vienkārši iz-
smiekls — prasīt no strādnieka 2.000—3.000 latu
drošības naudas, jo visiem tiesnešiem taču ir zi-
nāms, ka strādnieks šo naudu nevar samaksāt.

Es minēšu vēl dažus gadījumus, lai parādītu, ar
kādām metodēm policija un viss Iekšlietu ministri-
jas aparāts realizē šīs represijas. Mums jau ir bijis
diezgan aaudz jārunā par šo jautājumu, tāpēc nemi-
nēšu visus faktus, bet minēšu illūstrācijai tikai da-
žus.

Jāsaka, ka policija un polītiskās pārvaldes ie-
rēdņi ne tik vien terrorizē arodbiedrības, ne tik
vien neļauj strādnieku un zemnieku frakcijai sasaukt
sapulces, bet terrorizē un ar visādiem līdzekļiem
iespaido ari slimo kasu vēlēšanas. 13. jūnijā atse-
višķā tirdzniecības un rūpniecības darbinieku slimo
kasē notika vēlēšanas. Šinī 13. jūnijāpar nekonfi-
scētu uzsaukumu izdalīšanu arestēja 9 uzsaukuma
izdalītājus. Vēl tagad daži no viņiem sēd centrāl-
cietumā un gaida, kad viņus tiesās uz sodu likumu
102. panta pamata. Tiesā ne tik vien šosuzsaukuma
izdalītājus, bet tiesā ari attiecīgās arodbiedrības
valdi par to, ka viņa uzdrošinājusies izlaist uzsau-
kumus slimo kasu vēlēšanām. Tā ir notiesāta uz
6 mēnešiem cietumā tirdzniecības un rūpniecības
darbinieku slimo kases valde pilnā sastāvā tikai par
to, ka iedrošinājusies izlaist uzsaukumus un pieda-
līties slimo kasu vēlēšanās.

Interesantākais ir tas, ka pie strādnieku are-
stēšanas rīkojuma došanas ir bijis tikai viens mazs
politiskas pārvaldes ierēdnītis. Gadījums bijis tāds.
Pirmā policijas iecirknī ieradies kāds polītiskās pār-
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valdes ierēdnis, uzrādījis savus dokumentus un
pateicis, ka visi tie, kas izdala_ pirma_ numura_ ve-
lēšanu uzsaukumus, jāarestē, jānogādā cietuma, bet
pēc tam politiskā pārvalde. Ka_ tas tiešam ta ir no-
ticis, to apstiprina policijas ierēdnis, kas šo dūšīgo
darbu izdarījis. Šo policijas ierēdni sauc Bebri.

Ir vēl tāds gadījums, kas raksturo, ka policija
rīkojas sapulcēs. Pagājušā gada 24. novembrī La-
tvijas atvaļināto karavīru biedrības Iļģeciema noda-
la sasauca masu sapulci un paziņoja, ka_vardu da-
būs visi sapulces dalībnieki, kas tik to velēsies. Arī
man gadījās ierasties šinī sapulcē, bet kad es_prasī-
ju vārdu, tad uzraugs Gulbis vienkārši piegāja pie
atbildīgā sapulces vadītāja un pateica, ja man došot
vārdu, tad viņš gādāšot par to, lai atbildīgo sapul-
ces vadītāju iesēdinātu cietuma, lai viņš vairs ne-
redzētu dienas gaismas. Sapulces vadītājs, vien-
kāršs cilvēciņš, tā sabijās, no politiskiem draudiem,
ka tūliņ slēdza sapulci, nedodams nevienam vārda.

Vēl otrs gadījums. 1929. gada 13. oktobrī no-
tikušā sociāldemokrātu sapulce, jauna tirgus pavil-
jonā arestēja ļoti daudz strādnieku. Starp citu are-
stēja arī kādu Bunduli no Dzirnavu ielasi 103,dz. 12.
Pēc tam, kad šis strādnieks bija arestēts, otra die-
nā pie namsaimnieka ieradās kāds 7. policijas iecirk-
ņa ierēdnis un paziņoja, ka šis strādnieks viņam jā-
izraksta no dzīvokļa,, piedraudēdams, ka policija
lietos visus līdzekļus, lai piespiestu viņu to darīt, ja
viņš to nedarīs ar labu. Šisstrādnieks ir politiska
pārvaldē saslimis un pēc vairāk dienu noturēšanas
izlaists no polītiskās pārvaldes aresta_ telpām, [ie-
radies mājā ar paaugstinātu «temperatūru, strād-
nieks nav laists dzīvoklī. Kad viņš griezies pie po-
licijas un ziņojis par šo faktu, policija šo strādnieku
gribējuši piekaut, teikdami, ka_ viņš iedrošinoties
griezties pie viņiem ar šādu jautājumu, un patvarīgi
noņēmuši šim strādniekam dzīvokļa atslēgu.

Ir ari vēl citi gadījumi, kad policija visādiem
līdzekļiem, visādiem paņēmieniem ir terrorizejusi
strādniekus; piemēram sekojošais_ gadījums.

Kādu notiesātu strādnieku, Jūliju Līcīti, kurš
bija notiesāts ar 14 dienām cietuma par kāda uzsauku-
ma parakstīšanu, 5. policijas iecirkņa uzraugs Jan-
sons arestējis 17. oktobrī. Šis strādnieks 2 dienas
noturēts iecirkņa aresta telpās un tikai pec tam no-
sūtīts uz Centrālcietumu, bet ziņojuma teikts, ka
viņš arestēts 19. oktobrī.

Ir vēl arī citas lietas. Ja nevar strādniekiem
piemērot 102. vai 129. pantus, t. i. pantus par valsts
graušanu, tad meklē citus iemeslus. Smiltene vai-
rāk reižu ir kratīta Smiltenes un apkārtnes darba
jaunatnes kultūras biedrība, bet nekas nav atrasts.
Nevarēdami citādi piekļūt šīs biedrības biedriem, po-
licisti aktīvākos apvaino par huligānismu. 2. janvā-
rī arestēts valdes priekšsēdētājs, valdes, sekretārs
un vēl daži aktīvākie biedri, kuriem pasacīts: jus
esat tai un tai naktī izsituši logus kāda pilsoņa, dzī-
voklim. Policija, protams, to nevarēja pieradīt, un
kad arestētie strādnieki uzsāka bada streiku un
pieprasīja izsaukt prokuroru, otrā dienā šos cilvē-
kus atsvabināja.

Tālāk policija, nevarēdama notvert strādniekus
huligānismā, mēģina viņus apvainot dzeršanā. īsu
mā apstākļi ir bijuši šādi. Kāds policists, viens no
visaktīvākiem tagadējās valsts iekārtas aizstāvjiem,
saticis šo strādnieku uz ielas. Redzēdams, ka šis
strādnieks ieiet veikalā, policists seko viņam šinī
veikalā un prasa uzrādīt pasi. Strādnieks, neka
ļauna nedomādams, arī uzrāda_ pasi, un kārtībnieks
to pieraksta, Pēc dažām dienam šis strādnieks sa-
ņem paziņojumu, ka tādā uril tādā laikā viņš bijis
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piedzēries, un tādēļ Smiltenes tiesa viņu aizmugu-
riski sodījļtsi ar 100 latu naudas sodu. Bez šaubām,
šis strādnieks ar to neapmierinās un pārsūdz lietu
Smiltenes tiesā. Pārsūdzībā viņš uzdod par lieci-
niekiem attiecīgā veikala īpašnieku un arī citus ap-
meklētājus, kas tobrīd bijuši veikalā. Tiesā tiesne-
sis ļoti skaidri pateic: «Ko, Jūs domājat ar svariem
šeit svērt? Jūs domājat taisnību dabūt?» Beigas
viņš skaidri pateic, ka strādnieks taisnības nedabū-
šot. Tiesnesis kopā ar policiju izdarīja tā, ka poli-
cists apliecināja, ka minētais gadījums nav vis.no-
ticis pulkstens vienos, kā to viņšpirmo reiz bija uz
devis, bet, lai atkristu viņam nepatīkamie liecinieki,
pateica, ka šis gadījums noticis pulkstens 4. Bez šau-
bām, strādniekam nav bijis liecinieku, kas varētu
pierādīt, ka viņš pulkstens 4 bijis tādā vai tādā vie-
tā, ka viņš nav bijis piedzēries. Uz tā pamata tad
arī Smiltenes tiesa apstiprinājusi iepriekšējo tiesas
spriedumu. Strādnieks pašreiz šo lietu ir pārsūdzē-
jis Rīgas apgabaltiesā. Redzēsim, kā Apgabaltiesa
uz šo lietu skatīsies.

Tie ir daži gadījumi, kas raksturo Iekšlietu mi-
n istrijas represiju polītiku, viņas sistēmu attiecībā
pret strādniecību un visus tos veidus, kādos tiek
izlietoti tie līdzekļi, kas paredzēti Iekšlietu ministri-
jas budžetā un kas sastāda ap 10 miljonu latu.

Jāsaka, ka «mūsu demokrātija», policija iet vēl
tālāk. Tā ne tikai terrorizē arodbiedrības, izjaucot
biedru sapulces un neatļaujot sasaukt masu sapulces;
-policija ir atradusi vēl vienu vietu, kur var terrori-
zēt strādniecību, proti — strādnieku kooperatīvus.
Pēdējā laikā arī kooperatīvu biedru sapulcēs ierodas
vesela rinda policistu, piedalās šinīs sapulcēs, atzī-
mē kooperatīva bilanci u. t. t. Nelīdz nekādi pro-
testi, nekādi aizrādījumi, ka nav tāda likuma, kas
paredzētu policistiem tiesības piedalīties šādās sa-
pulcēs.

Interesants gadījums bija nupat š. g. 31. martā
sasauktā centrālā strādnieku kooperatīvu pilnā bied-
ru sapulcē, kur ieradās no 2. policijas iecirkņa ve-
sela armija policistu. Jautājuma noskaidrošanai ko-
operatīva valdes locekļi ziņoja to pa telefonu pre-
fektam. Prefekts pateica, ka tā neesot viņa darī-
šana, viņš tur nekā nevarot darīt, lai griežoties pie
2. policijas iecirkņa priekšnieka. Valdes locekļi
griezās pie 2. policijas iecirkņa priekšnieka, bet arī
viņš pateica, ka tā neesot viņa darīšana, lai griežo-
ties pie priekšniecības. Pie kādas priekšniecības lai
griežas, to šis 2. policijas iecirkņa prekšnieks nepa-
teica.

Kuldīgā, Ventspilī un citur pēdējā laikā ir bijuši
arī tādi gadījumi, ka policija ir gribējusi piedalīties
ne tikai kooperatīvu biedru sapulcēs, bet arī arod-
biedrības valdes sēdēs. Es pats personīgi tādu ga-
dījumu piedzīvoju š.g. 23. martā, kad Latvijas arod-
biedrību savienības paplašinātā valdes sēdē ieradās
kāds 1. policijasiecirkņa uzraugs un prasīja, kas
tur notikšot. Es teicu, ka notiks paplašināta valdes
sēde. Tad policists prasīja, kas esot dienas kārtī-
ba un cikos valdes sēde sākšoties. Es jautāju, kāda
tad viņam tur darīšana. Policists atbildēja, ka viņš
gribot pļedalīties šinī valdes sēdē. Es teicu, lai
uzrada tādu likumu, kur būtu paredzēts, ka polici-
stam butu tiesība piedalīties valdes sēdē. Policists
atbildēja, laies uzrādot tādu likumu, kur tas esot
aizdegts. Tāda likuma neesot, tāpēc viņš sēdē pie-
dalīšoties.

Redziet, cik tālu noiet jūsu demokrātija, runājot
par preses brīvību, organizēšanās tiesībām u. t. t.
Vai tā nav fikcija, vai tie nav māņi? Ja šeit Aug-
stajā nama daudzi kungi saka, ka viņi visiem līdzek-
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ļlem aizstāvēšot demokrātiju, /'aizstāvēšot, mūsu
pilsoņu organizēšanās tiesības, preses brīvību un
tamlīdzīgas lietas, tad patiesībā šeit nav nekā tam-
līdzīga. Es domāju, ka šinī ziņā, laikam gan, La-
tvija varēs nostāties visas pasaules priekšgalā un
neatradīs pat Lietuvā un Itālijā tādus apstākļus, ka
policija ar varas līdzekļiem grib piedalīties valdes
sēdēs. Tādas ir šīs represiju metodes, tādi ir tie
paņēmieni, ar kuru palīdzību Iekšlietu ministrija
grib atbalstīt strādnieku aplaupīšanas polītiku, kā-
du attīsta uzņēmēji darba vietās.

Mūsu «demokrātiskā» policija ne tik vien ter-
rorizē organizācijas, arestējot organizāciju biedrus,
sistemātiski atņemot organizācijām visu sarakstī-
šanos ar citām organizācijām1, atņemot viņu biedru
grāmatas, u. t. t, bet arestētos strādniekus spīdzi-
na un piekauj. Ka tas tā, to pierādīšu ar dažiem
faktiem. Tā 18. oktobrī ģenerālstreika laikā pret
slimo kasu reorganizāciju Lāčplēša ielā arestēja di-
vus strādnieku jaunekļus—Jurgenu un Ivanu, kurus
policija turpat uz vietas ļoti smagi piekāva; pēc
tam šos _ strādnieku jaunekļus piekāva arī polītiskā
pārvalde. Ka tas tā ir bijis, to apstiprina asiņainie
kabatas lakatiņi un dvieļi, kas izsūtīti no polītiskās
pārvaldes un nodoti šo cietušo piederīgiem.

Tāpat policija ir piekāvusi Freibergu, kurš bija
arestēts pagājušā gada 6. janvāri. Šis Freibergs
arestēts Matīsa ielā, un viņa aresta motīvi ir tādi,
ka, lūk, viņš it kā! esot piedalījies kāda polītiskās
pārvaldes ierēdņa piekaušanā Brāļu kapos. Tas ir
tas vienīgais motīvs, par ko strādnieks ir piekauts,
pat ļoti nežēlīgi piekauts 4. policijas iecirknī, tanī
policijas iecirknī, kur policija dažus strādniekus ir
pat nositusi. Šis strādnieks pašreiz ir notiesāts ar
divi gadiem cietuma par to, ka viņš, kā es teicu,
lūk, it kā esot piekāvis kādu polītiskās pārvaldes
ierēdni Brāļu kapos. Ja šis strādnieks būtu are-
stēts turpat Brāļu kapos, tad vēl varbūt varētu ti-
cēt, ka strādnieks ir bijis vainīgs,bet šisstrādnieks ir
arestēts pēc vairāk stundām uz Matīsa ielas. Es
gribētu teikt, ka viņš ir arestēts par to, ka. lūk, po-
lītiskās pārvaldes ierēdņiem ir bijis pazīstams un
viņi vienkārši nevarēja tikt no viņa vaļā, nevarēja
piesiet viņam kādu valsts graušanas darbu; lūk, tāpēc
viņi to vienkārši arestēja tai dienā uz ielas, lai vi-
ņam «piesietu» lietu, ka viņš piekāvis polītiskās
pārvaldes ierēdni.

Šai pašā gadījumā ir arestēts vēl Kimuls un vēl
kāda sieviete, strādniece Līcīte, kuri arī bija poli-
tiskai pārvaldei pazīstami, un kurus polītiskās pār-
valdes ierēdņi draudējuši «iesālīt» — tā ir viņu kla-
siskā valodā. Arī šie_ strādnieki nav arestēti Brāļu
kapos, bet gan divus kilometrus no Brāļu kapiem,
uz Miera ielas, un piesieti pie šīs pēdējās lietas, kā
arī viņi itin kā bijuši klāt pie polītiskās pārvaldes
ierēdņu piekaušanas. Šie strādnieki ir notiesāti cie-
tumā.

Apskatot Iekšlietu ministrijas represiju polītiku
pret strādniekiem, mums jākonstatē, ka visnoteik-
tāk šo represiju polītiku realizē, vada un komman-
dē galvenā kārtā polītiskā pārvalde ar saviem
aģentiem. Te es gribētu atkal minēt dažus faktus,
kas runā gaišu valodu un kas parāda, ka polītiskā
pārvalde ir pašreiz vienīgā vadītāja, vienīgā kom-
mandētāja Latvijā. Polītiskā pārvalde kommandē
ne tikai policiju, ne tikai uzņēmējus, bet kommandē
arī tiesu — to pašu suverēno tiesu, to pašu neatka-
rīgo tiesu, kuru aizstāv daudz pilsonisko kungu.
Ka tas tā, par to es minēšu atkal dažus faktus.

Grupa strādnieku februāra mēnesī iesniedza
Apgabaltiesai bezdievju biedrības statūtus. Šie

statūti pieņemti. Kā par brīnumu, pēc 3 dienām
pie statūtu iesniedzēja mājā ieradies politiskas pār-
valdes ierēdnis ar policiju un šo statūtu iesniedzēju
arestējis. Arestēšanas motīvs — kāpēc viņš iesnie-
dzis šos bezdievju biedrības statūtus. Raksturīgs ir
polītiskās pārvaldes Rīgas nodaļas vadītajā iztei-
ciens šinī gadījumā: «Es jums labāk un drīzāk at-
ļaušu nodibināt naudas viltotāju organizāciju vai
kommūnistu partiju, bet nekādā ziņa bezdievju
biedrību!» Pēc 7 dienām šis strādnieks atsvabināts,
iepriekš dažādi izkverkšķināts, /mēģinot izdibināt,
vai' šie statūti nav nākuši no Maskavas. Kad _ šis
strādnieks varējis pierādīt, ka viņš šos statūtus
pārrakstījis no vācu bezdievju biedrības statūtiem,
parādīdams brošūriņu, kūru saņēmis no Vācijas jau
vairāk gadu atpakaļ, tad uzlikts sodu likumu 102.
pants un viņš atsvabināts. Rezultātā šie statūti no-
raidīti.

Tas ir raksturīgs gadījums, kas rada, ka poli-
tiskā pārvalde diktē Apgabaltiesai, ko viņai darīt.
Ne tikai šie statūti tādā kārtā noraidīti, bet vesela
rinda citu.

Noraidīti ir statūti, kuros rakstīts, ka biedrībai
ir tiesība izlaist uzsaukumus, izkopt strādnieku šķi-
ras apziņu, aģitēt par iestāšanos arodbiedrības. Luk,
visi šie vārdi bijuši vienīgais motīvs statūtu norai-
dīšanai. Šāds gadījums ir noticis ar transportstrad-
nieku arodbiedrību, kura iesniegusi normaltipa sta-
tūtus, kādi ir visām organizācijām jau sen. Tagad
tos vairs neapstiprina. Jau statūtos piespiež vai
atņem strādnieku organizācijām tiesību aģitēt bied-
ru starpā, izlaist uzsaukumus u. t. t. Un tas arī no-
tiek uz polītiskās pārvaldes rīkojumu.

Visi šie apstākļi runā ļoti gaišu valodu par to
represiju polītiku, ko vērš pret strādniekiem.

Gribu vēl attēlot, kā notiek uzsaukumu konfis-
cēšana. Man pagājušā gadā bija tāds gadījums —
labi vairs neatceros, vai 19., vai 20. jūlija—, kad
strādnieku un zemnieku frakcija izlaida uzsauku-
mus. Aizgāju uz drukātavu uzsaukumus paņemt, bet
pēc tam uz ielas mani apstāja kādi 20politiskas pār-
valdes ierēdņi, gan ar motocikletiem, gan ar velo-
sipēdiem, ar vārdu sakot, vesela armija un nelaida^mani nekur kustēt. Es pieprasīju uzrādīt prokurora
rīkojumu par uzsaukumu konfiscēšanu. Likuma
sargi to nevarēja uzrādīt, tāpēc viņiem nebija ne-
kādas tiesības uzsaukumus konfiscēt. Lai jautāju-
mu noskaidrotu, es griezos policijas iecirkni, bet
izrādījās, ka policijas ierēdņi, bija ļoti maziņi pret
polītiskās pārvaldes aģentiem un pateica, .ka

^
vi-

ņi tur nekā nevarot darīt, jo tā neesot viņu darīšana.
Polītiskās pārvaldes ierēdņi ar bruņotu varu neiz-
laida mani no iecirkņa. Iecirkņa telpās man bija
jānogaida kādas pusotras stundas, kamēr politiska
pārvalde safabricēja kādu tēlefonogrammu par_uz-
saukuma konfiscēšanu.' Tēlefonogrammu 1 prokuro-
ra vietā bija parakstījis kāds Gulbis vai Ābols —
labi vairs neatceros —, bet ne prokurors vai proku-
rora biedrs.

Redziet, ar šādiem paņēmieniem vērš pret
strādniekiem represiju polītiku. Te patiešām ne-
maz nav iespējams runāt par kādu demokrātiju, par
kādu preses, vārda vai organizēšanas brīvību. Šeit
valda pilnīga patvaļa, šeit valda vara visbrutālākā
kārtā. Tāpēc mēs nevaram balsot par Iekšlietu mi-
nistrijas budžetu, jo šis ir visriebīgākais un visne-
jēdzīgākais strādnieku apspiešanas, strādnieku iz-
kalpināšanas budžets.

Runājot par šo budžetu, mums jāapstājas vēl
pie citiem jautājumiem, jāapstājas pie šīs represiju
polītikas vispār un jājautā, vai sociāldemokrāti aiz-
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stāv de.mokra.tiju, jeb vai viņi palīdz realizēt šo
represiju politiku. Ja tagad sociāldemokrāti .m jā-
runā, ka arī viņu uzsaukumus konfiscē, ka tiesa arī
viņu arodbiedrību biedrus un terrorizē ari viņu
redaktorus, tad man jāatgādina sociāldemokrātiem,
ka mēs to paredzējām jau 1927./28. gada. Mes jau
toreiz teicām, ka šīs represijas tiks vērstas nevien
pret strādniecības aktīvāko daļu, sagraujot viņas

»
organizācijas, bet ka šīs represijas galu gala tiks
vērstas pret visu strādniecību, ka šo represiju no-
lūks un mērķis ir izmantot strādniekus darba vie-
tās, nosist viņu darba algas, ta sakot, strādniekus
aplaupīt. Toreiz sociāldemokrāti teica.: neka tam-
līdzīga nav. Ir interesanti dzirdēt sociāldemokrātus
sakām, ka represijas, ar kurām Iekšlietu ministrija
vēršas pret kreiso strādniecību, diktē Laimiņš un
realizē polītiskā pārvalde un ka šīs represijas notiek,
lai strādniekos rastos iespaids, ka, luk, viņus vajā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod, kār-
tības rullī paredzētais runas laiks ir izbeidzies.

J. Balodis: Es lūdzu pagarināt man runāšanas
laiku. (Saucieni no vietām: «Pietiek!»)— A. Eglītis
no vietas: «Nebūs nekā!») Nekas, es runāšu velak.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Lai man būtu atļauts
Īsumā pakavēties pie jautājuma, ko arī parzinjekš-
lietu ministrija. Noteikšana par mūsu pašvaldībām, to
uzraudzīšana un pārraudzīšana, diemžēl, ir nodota
Iekšlietu ministrijai. Ja Iekšlietu ministrija visus
šos gadus būtu pierādījusi, ka viņa pahdz pašvaldī-
bām nostiprināties, tad būtu cita lieta, bet Iekš-
lietu ministrija ir pierādījusi, ka viņa nav_ pratusi
mūsu pašvaldības glābt no tā sabrukuma, kāda mu-
su pašvaldības acumirklī ir nonākušas. Nav vairs
noslēpums, ka lauku pašvaldībās ir radies iztrū-
kums, kas sasniedz 6 miljonus latu. Tā ir summa,
kas sastāda apmēram pusi no pašvaldību budže-
tiem. Šādos apstākļos pašvaldības, bez šaubām, ne-
var veikt visus tos nepieciešamākos pienākumus,
kādi tām uzlikti un ko no pašvaldībām gaida tie ie-
dzīvotāji, kas šīs pašvaldības iestādes ievēl.

Iekšlietu ministrija nav parūpējusies, lai tā koa-
licija, kas valda visus šos gadus, piegrieztu cik ne-
cik nopietnāku vērību pašvaldību budžetu nokār-
tošanai. Taisnība, pēdējā laikā pašvaldības kom-
misijā ir ķērusies pie šī jautājuma atrisināšanas,_ bet
jāsaka, arī tikai tad, kad pašvaldības jau nonāku-
šas sabrukuma priekšvakarā, kad pašvaldībās šis
sabrukums jau sācies. Ja likums Iekšlietu ministri-
jai uzliek pienākumu rūpēties par pašvaldībām, tad
viņas pienākums ir arī dabūt koalicija vairākumu,
kas līdzētu pašvaldības glābt no neizbēgamā posta,
kādā tās tagad ir novestas. To mēs Iekšlietu mi-
nistrijas darbībā neredzam.

Mēs gan redzam, ka Latgalē un arī pārējā La-
tvijā diezgan plašos apmēros notiek pašvaldības
darbinieku vajāšana, protams, tādu pašvaldību dar-
binieku vajāšana, kuri nav vienis pratis ar tagadējc
koalīciju un viņas korruptīviem pasākumiem. Tād:
pašvaldības darbinieki, kas atklāti uzstājas kā krei-
sā novirziena piekritēji, pašvaldībās vairs nevar at-
rast patvērumu.

*) l Runas atreferējums nav iesniegts.

Latgalē šīs vajāšanasir nogājušas jautik tālu, ka
tur pat progresistiem nav vairs nekāda iespaida taga-
dējā koalīcijā, lai glābtu savas partijas piekritējus.
Nevar būt vairs runas par to, ka Latgales pašvaldī-
bās ilgāku laiku bez traucējumiem varētu darboties
opozīcijas partiju piekritēji. Viņus bez žēlastības
sviež laukā, un viņu vietas ieliek kristīgo partijas
gan augstākus, gan zemākus ieredņus._ Katru pro-
gresīvi domājošu darbinieku, kā nevēlamu sviež
laukā. Protams, Latgales kristīgie deputāti var ļoti
priecāties par šo savu varoņu darbu. Bet lai viņi
pārāk neaizraujas: varbūt pienāks laiks, kad šādi
viņu ieliktiem nederīgiem pašvaldības darbiniekiem
iebāzīs kabatās vilku pases. _ Nāks taču kādreiz
laiks — varbūt jau tuvāka nākotne —, kad bus ci-
tāds politisks novirziens, kad musu dzīve ieņems
demokrātiskāku virzienu neka tagad, un tad jūsu
ieliktiem nederīgiem ierēdņiem nebūs iespējams tur-
pināt pašvaldībās savu neražīgoun nederīgo darbu.

Nemaz nav jārunāpar sociālistiem pašvaldības
iestādēs. Tiklīdz viņus uzokšķerē attiecīgie taga-
dējās koalicijas «špicfīreri», bez žēlastības viņus
atlaiž no vietām un gādā, lai turpmāk viņus nepie-
ņemtu nevienā citā vietā.

Pašvaldības darbiniekus terrorizē Iekšlietu mi-
nistrijas augstākie ierēdņi, bet it sevišķi uz vietām
ieceltie apriņķu valžu darbinieki. Apriņķu valžu
priekšsēdētāji apriņķu valdēs saliek tikai savus cil-
vēkus. Šos amatus tagad sadala, ņemot par pama-
tu koalicijas frakciju iespaidu. Latgale, protams,,
pieder kristīgo partijai, bet ja tur kāds vel palicis
no «rubuļiem» vai «jezupiešlem», tad, protams, ap-
riņķa valdes priekšsēdētājs visdrīzākā laikā viņus
apmainīs ar īstiem kristīgo partijas piekritējiem. Vi-
ņi veic savu darbu pēc savas kristīgas apziņas un
veic to tā, ka tikai tiem. pašvaldības darbiniekiem,
kas ir viņu piekritēji, klājas labi. Visiem darbinie-
kiem, vai nu tie ir vēlēti, vai technisko darbu darī-
tāji, darbveži, ir jāpiemērojas kristīgās partijas ie-
skatiem Latgalē un zemnieku savienības ieskatiem
pārējā Latvijā. Ja viņi to nedara, tad lai zina, ka
vietā palikšana nav.

Sevišķi dedzīgs tagadējās koalicijas aizstāvis ir
Valmieras apriņķī Cauča kungs. Tas savas parti-
jas priekšrakstus pilda ļoti neatlaidīgi; katru zem-
nieku savienības mājienu viņš uz vietas izpilda dru-
sku, var teikt, pat vairāk nekā partija to velētos.
Par savu lielo pakalpību savai politiskai partijai šis
kungs ir iecelts no vienkārša darbveža par vesela
apriņķa priekšnieku, par vesela apriņķa
pašvaldības noteicēju un savā amatā ir tā
iedomājies, ka tas, ko viņš teiks, vai nu tas ir liku-
mīgi, vai nelikumīgi, bez žēlastības ir dzīvē izve-
dams. Viņš savā amatā un varā ir tā iedomājies, ka
viņam likums bijis nebijis. Visā šai apriņķī valda
tāds terrors attiecībā pret pašvaldības darbinie-
kiem, nemaz nerunājot par sociālistiem, bet pret
cik nedik demokrātiski Noskaņotiem pilsoniskiem
darbiniekiem, ka ja visu to mēģinātu te attēlot, va-
rētu gandrīz teikt, ka tie ir anekdoti, bet ne dzīves
patiesība. Izpildīšanai tiek paziņoti tādi priekšrak-
sti, kurus saņemdami vietējie darbinieki, nezin kā

; izpildīt. Tā, ja šim pašam kungam nāk zināms, ka
kādā pagastā, piemēram Kokmuižas pagastā, f#r

i kāds viņam nepatīkams skolotājs, stāvošs tuvu so-
i ciālistiem, kurš ir arī padomes priekšsēdē-
- tājs, tad šis kungs iedomājas, ka šis skolotājs būtu tā

vai citādi no padomes priekšsēdētāja ama-
ta jāatstādina. Ja nevar citādi pieķerties
šim darbiniekam, tad Cauča kungs, uzzi-
nājis, ka padomes sēdes tiek atklātas ar lielu
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nokavēšanos un sasauktas ne tai laikā, kad ap-
riņķa valdes priekšsēdētāja kungam, pēc viņa ie-
skatiem, tas patiktos — jo šis pagasta padomes
priekšsēdētājs ir iedomājies sēdes sasaukt pēcpus-
diena tā ap pīkst. 1, kas, pēc šī apriņķa valdes
priekšsēdētaja kunga uzskata, nav pielaižams --,
paziņo kategoriski pagasta padomes priekšsēdētā-
jam,, ka viņš liek priekšā turpmāk sasaukt sēdes un
atklāt noteikta laikā pīkst. 10 no rīta. šādu priekš-
rakstu saņēmis, pagasta padomes priekšsēdētājs arī
cenšas augstas priekšniecības pavēles izpildīt un
sasaukt sēdes, kā priekšniecība likusi priekšā, pīkst.
10 — un taisni pīkst. 10 atklāt. Pagasta padomes'
priekšsēdētājs

^
mēģina šo stingro priekšrakstu izpil-

dīt, sasaukt sēdi un atklāt taisni pīkst. 10. Bet par
nelaimi nav ieradies vajadzīgais kvorums. Ko da-
rīt? Priekšraksts ir stingrs — atklāt pīkst. 10, bet
kvoruma nav. Viņš tomēr uzdrošinās 15 minūtes
nogaidīt un šo stingro priekšrakstu pārkāpt. Pēc
15 minūtēm vēl nav kvoruma. Nu — neko darīt,
jāklausa apriņķa valdeis priekšsēdētāja stingram
priekšrakstam. Kvoruma nav, viņš atklāj sēdi ar
pārējiem klātesošiem padomes locekļiem un paziņo,
ka tādēļ ka kvorums nav ieradies, sēdi nevar notu-
rēt. Tagad visā padevībā viņš paziņo notikumu ap-
riņķa valdes priekšsēdētājam, ka viņš pēc labākās
gribas ir centies izpildīt viņa priekšrakstu, t. i. sa-
saukt sēdi pīkst. 10, un mēģinājis to atklāt ar iespē-
jami mazāku nokavēšanos, ar 1U stundas nokavēša-
nos, bet tā kā nav bijis vajadzīgā kvoruma, tad
sēdi. nav varējis atklāt. Tagad apriņķa valdes
priekšsēdētāja kungs apriņķa valdes sēdē, kur šis
paziņojums apskatīts, paliek zils melns no dusmām,
kā var šādu paziņojumu viņam rakstīt viens pagasta
padomes priekšsēdētājs; un tagad par šo itin kā ne-
paklausību, itin kā spītību, ka viņš nav varējis vēl
ilgāk pagaidīt ar sēdes atklāšanu, šo pagasta pa-
domes priekšsēdētāju sodī ar 20 latiem.

Kungi, tas ir tikai viens gadījums no dažādo rī-
kojumu lielās sērijas. Tas pierāda, ka tas nav tikai
anekdots, bet ir dzīves patiesība, ka apriņķa val-
des priekšsēdētājs terrorizē savus darbiniekus —
gan ieceltos, gan vēlētos. Arī ar citu pagastu dar-
biniekiem ir gluži tas pats. Burtnieku pagastā, diem-
žēl, šim kungam ir tāds pagasta padomes vairā-
kums, kas kreisāks nekā viņa politiskie uzskati.
Šiem darbiniekiem nav dzīves. Netiek žēlots ne pa-
gasta darbvedis, ne pagasta valdes priekšsēdētājs.
Bez žēlastības tiek bargi sodīts darbvedis, ka no-
rakstot kādu dokumentu, izlaidis vienā frāzē divus
vārdus. Tāda kļūda var gadīties katram darbinie-
kam. To nu uzskata par lielu noziegumu. Notiek
liela revīzija, meklējot, vai nevar šai nepatīkamai
pagasta valdei sagādāt kādu nepatikšanu. Nav iz-
devies konstatēt nekāda nozieguma, bet darbvedis
pēc apriņķa valdes priekšsēdētāja kunga ieskatiem
izdarījis lielu noziegumu — viltojis norakstu. Par
noraksta viltošanu viņam izsaka brīdinājumu, un
viņu nodod tiesai. Protams, tiesa viņu nav notie-
sājusi.

Tas ir pierādījums, ka šis apriņķa priekšnieks ir
tāds kungs, kas ir iedomājies, ka viņa pirmais pie-
nākums ir terrorizēt tos pagasta darbiniekus, kas
viņam nav patīkami polītiskā ziņā.

Šī paša pagasta vēlētie darbinieki tiek atstādi-
nāti no amata par lielu noziedzību — esot atrasts
kartupeļu iztrūkums. Jums taču visiem zināms, ka
kartupeļus noberot pagrabā, tie zaudē daļu sava
svara. Ja zaudētais svars nepārsniedz 15%, tad
tas nav nekāds noziegums. Tomēr par šo iztrūkumu

darbiniekus sauc pie atbildības un atstādina no
amata.

Vēl otrs «noziegums». Pagasta nespējnieku pār-
tika gājusi zudumā, proti tādāveidā, ka gaļu dots
žāvēt un, kā jums zināms, žāvējot gaļa zaudē diez-
gan lielu procentu sava svara. Par šo «smago» no-
ziegumu attiecīgo darbinieku atstādina no amata un
nodod tiesai. Kamēr lietu iztiesās, paies pusgads
vai gads, un visu to laiku šis darbinieks no sava
darba atstādināts.

Nu labi! Ja nu tā stingrība būtu tik liela pret
visiem, tad varētu mazāk ko iebilst pret šo kungu,
varētu vienkārši pateikt, lai viņš mazliet apraujas
un neterrorizē sev padotos ierēdņus. Bet tas ta nav.
Ja paskatāmies, kāda stingrībair tur, kur sež šī
kunga draugi, viņa partijas cilvēki, tad tur redzam
pavisam citādas attiecības. Tur pagasta_ pašvaldī-
bā var būt par.darbvedi cilvēks, kas vārda pilna
nozīmē vilto grāmatas, kas izkasīto un izdzēsto
skaitļu vietā uzlīmē grāmatas ielāpus, lai varētu
uzrakstīt citus skaitļus, lai, varētu slēpt dažas ie-
nākušo nodokļu summas no iegrāmatošanas. Ir pie-
rādījumi, ka šis kungs pieķerts prāvu summu neie-

, grāmatošanā, kas taču nav nekas cits kā vienkāršs
noziegums. Tomēr šādi kungi pie šī stingra apriņ-
ķa valdes priekšnieka atrod patvērumu un_atbalstu.
Šāda apriņķa valdes priekšsēdētāja izturēšanas ir
pilnīgi neciešama.

Bet tas nav vienīgais gadījums un vienīgais tāds
apriņķa valdes priekšsēdētājs.. Kā jau teicu,_ arī
pārējā Latvijā mūsu apriņķu valžu priekšsēdētāji ir
vai nu valdošās zemnieku savienības vai viņu palīgu
partijas — jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parti-
jas vīri. Arī pēdējie, ja paskatāmies viņu darba,
nepaliek daudz iepakaļ zemnieku savienibascHvē-
kiefn. Tā Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētajām
ir ari savi lielāki un mazāki grēciņi. Viņšari, liekas,
mēģina pieskaņoties pārējiem apriņķu valžu priekš-
sēdētājiem; arī viņš terrorizē sev padotos ierēdņus,
ja tie nav viņa partijas piekritēji; Tai paša _ laika,
kā jau teicu, viņam pašam ir dažādas nenokārtotas
lietas. Tā, piemēram, viņš ir apvainots kādā nau-
das lietā un bez tam arī citas sīkākas lietās

Šie apriņķu valžu priekšsēdētāji, kuri tagad ir
faktiski arī apriņķu valžu vadītāji un noteicēji, visi
Šie kungi ir Iekšlietu ministrijas iecelti ierēdņi; šos
ierēdņus pārrauga Iekšlietu ministrija, tie ir viņas
ierēdņi, un par šo ierēdņu darbību pilnos apmēros
atbildīga ir Iekšlietu ministrija. Iekšlietu ministri-
jai būtu stingrāk jāraugās, kā rīkojas apriņķu valžu
priekšsēdētāji, kuriem tagad ir izšķiroša loma ap-
riņķu valdēs, jo viņu'balsis tagad izšķir katru jautā-
jumu, vai tas būtu pie trīs vai, pie_piecu valdes loce-
kļu skaita; apriņķa valdes priekšsēdētājs irta perso-
na, kas ar savu balsi izšķir jautājumu viena vai otra
virzienā, un tas, ko šie apriņķu valžu priekšsēdē-
tāji dara apriņķu valdēs, ir darbs, ko sedz Iekšlietu
ministrija, bet kas nav attaisnojams ne no pašval-
dību viedokļa, ne arī ar cik necik demokrātiskākiem
uzskatiem.

Iekšlietu ministrijai pieder pārraudzība par vi-
sām lauku pilsētu pašvaldībām. Pilsētu pašvaldī-
bas tagad cik necik ir atkratījušās no Iekšlietu mini-
strijas tiešās uzraudzības, jo pilsētu nolikums dod
viņām lielāku patstāvību *nekā lauku pašvaldībām;
tāpēc mēs redzam, ka te tā Iekšlietu ministrijas ie-
jaukšanās ir samērā maza. Kas attiecas uz lauku
pašvaldībām, tad tur šī pārraudzība, šī iejaukšanās
no lietderības un no likumības viedokļa iet tik tālu,
ka lauku pašvaldībām tiek ņemta katra patstāvība.
Bet ja nu Iekšlietu ministrijai ir pārraudzība, ja vi-
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ņai ir noteikšana par pašvaldībām, kamdēļ Iekšlietu
ministrija līdz šim nav saskatījusi to, ka mums ir
daudz likumu, kas netiekpildītiun realizēti. Par
to, ka nav izpildīts sociālās apgādes likums, Iekš-
lietu ministrija neuztraucas; par tolekšlietu mini-
strijas pašvaldības departaments, ka redzams, _ ne-
rūpējas. Tas nav viņiem tuvs jautājums.— Liek da-
ļā lauku pagastu nespējnieku apgādāšanas jautājums
ir nevien neciešams, bet pat nepielaižami un necil-
vēcīgi nostādīts. Kungi, vai var būt runa par ne-
spējnieku apgādāšanu, ja nespējniekam izsniedz die-
nā — kungi, klausaities — veselus 7 santīmus! Ar
šiem 7 santīmiem nespējniekam jāpārtiek, jāsagā-
dā sev pārtika un, protams, arī apģērbs. Es domā-
ju, ka jūs, kungi, taču neapgalvosit, ka tā ir pietie-
koša norma, ar ko nespējnieks var pārtikt. Tautas
sapulcēs man vairākkārt ir nācies piedzīvot tādus
gadījumus, ka nespējnieki pienāk un saka, ka viņi
arī tos pašus 7 santīmus nesaņemot, ka viņi butu
laimīgi, ja kaut tos pašus 2 latus mēnesī viņiem iz-
maksātu. Bet arī tos 2 latus pagasti vairs neiz-
maksā, aizrādot, ka nav līdzekļu.

Redziet, kungi, tāda ir tā jūsu pārraudzība, tā-
da ir tā jūsu redzīgā acs. Vai jūs tiešām neredzat,
ka te notiek viena nepielaižama necilvēcība, kad tie
darba invalidi,kuri visu savu mūžu ir nostrādājuši
grūtā darbā, tagad tiek apgādāti ar veseliem 7 santī-
miem dienā? Protams, ka šāds atbalsts nespējnie-
kus ,var novest tikai tādā lopu kūtī, kādās bieži vien
mēs redzam mitināmies pagasta nespējniekus. Tāda
lopu kūts piemēram ir Dikļu nespējnieku nams, kas
nav nekāds nespējnieku nams vai patversme, bet
pussagruvusi ēka ar caurām, sen jau izpuvušām
grīdām, cauriem logiem un cauru jumtu. Tādās ēkās
ir jādzīvo šiem darba invalidiem un jāsaņemkā lie-
la žēlastība — no valsts un pašvaldības 7 santīmi
dienā par to, ka cauru mūžu viņi ir godīgi strādāju-
ši un pelnījuši savu dienišķo maizi, nopelnīdami ti-
kai nedaudz grašu ikdienas pārtikai un neprasdami
savu dzīvi iekombinēt tā, lai varētu kaut ko ietaupīt
arī vecuma dienām. To, lūk, Iekšlietu ministrijas
pārraudzības gaišā un redzīgā acs neredz — neredz,
ka izdotais sociālās apgādes likums tiek galīgi igno-
rēts.

Jā ari sociālās apgādes likums nav vēl pietieko-
ši apmierinošs, tomēr arī tas netiek dzīvē izvests,
un Saeimas pieņemtais likums ir galīgi noguldīts uz
ilgiem laikiem, vismaz tik ilgi, kamēr pastāvēs tā
koalicija, kas tagad ir. Koalicijas sastāvdaļa, mūsu
kristīgie, arī neredz, ka šis līdzcietības likums ir
apiets. Par šo likumu jūs no kancelēm diezgan bie-
ži runājat un savos sprediķos to iepinat, žēlojot na-
baga nespējīgos cilvēkus. Bettjūs neesat padomājuši
par to, ka šisSaeimaspieņemtais likums guļ jau3 ga-
dus un nav vēl realizēts. Jūs neprasāt tagadējai koalī-
cijai, neprasāt Iekšlietu ministrijai, lai viņa izpilda
šo Saeimas pieņemto likumu. Koalicijas kungi, kur
ir instrukcija pie šī likuma, ko jau sen vajadzēja iz-
dot? — Tādas instrukcijas nav! Jūs gribat ne-
spējniekus apmierināt ar tiem 7 santīmiem, bet so-
ciālas apgādes likumu gribat noguldīt uz laiku lai-
kiem!

Protams, te nav vainojamas apriņķu un pagastu
pašvaldības, jo viņām nav līdzekļu, bet jūs, koali-
cijas kungi, esat vainīgi, jo neesat devuši līdzekļus
pagastu un apriņķu pašvaldībām nepieciešamo uzde-
vumu veikšanai. Jūs nedrīkstat aizvērt acis un ne-
redzēt, ka lauku pašvaldību budžetos iztrūkst_ 6
miljoni latu. Jūs to pielaižat un nemēģināt novērst
šo ļaunumu, kas pašvaldības ir novedis pie sabru-
kuma un ir piespiedispašvaldību darbiniekus atraut
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nespējniekiem nepieciešamo pabalstu. Jums, koali-
cijas kungi, šī nauda ir nepieciešama savamvaja-
dzībām, savas saimnieciskās polītikas realizēšanai
— tās saimnieciskās polītikas realizēšanai, kas La-
tviju ir novedusi līdz tādai blamāžai, ka ārzemes
kaut cik godīgāka naudas iestāde vairs netic jūsuvei-
kaliem, nedod krēdita, ne arī maksājumu pagari-
nājumu.

Jūsu pienākums bija jau sen gadat, lai pašval-
dībām nepieciešamā, iztrūkstoša summa — 6 mil-
joni latu, tiktu sagādāta, lai Saeimas pieņemtaisli-
kums par sociālo apgādi, kaut galvena daļa, butu
izpildīts. Tagad kā ironija skan sociālas, apgādes
likuma pants, ka nespējnieku normas saskaņo valsts
apjomos Tautas labklājības ministrija, ka Tautas
labklājības ministrija gādā, lai zemās nespējnieku
normas kaut cik tiktu paaugstinātas. Jūs, koalicijas
kungi, un tāpat arī jūsu ministri, laikam esat pārlie-
cināti, ka tie 7 santimi ir pietiekoši augsta norma,
par kuras pacelšanu nav jārūpējas.

Tāpat pašvaldībām jāveic arī plaši pienākumi
izglītības laukā. Bet kad paskatāmies pagastu bu-
džetos, kādi tie izvēršas pēc tam, kad ar sarkanu
zīmuli velk pāri kā apriņķu valdēs, tā Iekšlietu mi-
nistrijā, tad mēs tur vairs ne ar vairojamo glāzi ne-
varam saskatīt summiņas, kas atlikušas mazturīgu
vecāku bērnu pabalstīšanai. Atkal kā ironija skan
6 gadu pamatskolas kurss, kas garantēts ar likumu
visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem skolu bērniem
skolas gados. Bet kur šis likums ir izpildīts? Paš-
valdību budžetos nav līdzekļu mazturīgo bērnu iz-
glītošanai. Vai jūs, kungi, domājat, ka,mazturīgie
pilsoņi, kuri ir tik nabadzīgi, ka viņiem nav pat
sausas maizes garozas, ko dot) bērniem, var sūtīt
tos skolās? Viņi nevar tos sūtīt skolā neapģērbtus,
kailām kājām un bez kaut kādiem mācības līdzek-
ļiem. To viņi nevar ar vislabāko gribu, kaut gan
vecākiem būtu vislielākā vēlēšanās savus bieži ļoti
spējīgos un apdāvinātos bērnus sūtīt skolā kaut tos
6 gadus, nerunājot nemaz par augstākām lietām, kur
dažam labam turīgu vecāku bērnam ar mazām ga-
rīgām spējām un dāvanām ir iespējams iegūt visu
izglītību, līdz pat augstskolai, to neizslēdzot. Šiem
mazturīgiem cilvēkiem ir vēlēšanās savus bērnus iz-
glītot, viņi ļoti bieži ar asarām acīs noraugās uz
savu lolojumu, ka tas ir spiests aiz lielas nabadzības
palikt bez skolas, bez gara gaismas. Jūs neesat pa-
rūpējušies un neparūpēsities par to, lai pašvaldībām
būtu iespēja dot līdzekļus fizglītības vajadzībām,
mazturīgo vecāku bērnu apgādāšanai ar nepiecie-
šamo pārtiku un apģērbu. Jūs neesat parūpējušies
atvēlēt pašvaldībām līdzekļus, kurus tās varētu iz-
lietot šīm vajadzībām.

Iekšlietu ministrijas pašvalldlbas .departaments
izdod ari kādu ilaifcraklsltiu, ikufš saucas «Iekšlieturai-
ndistrijais vēstnesis»., Par 'to mums vaSlrākkārt iir nā-
cies aizrādīt, .ka šis laikraksts:, kuru oficiāli izdod
Iekšlietu ministniijia, ir (izvērties par bilialkus peļņu da-
žiem llekšlietuminilstrijasi darbiniekiem, kur šiekuņ-
ģi pret honorāru ievieto savus rakstus, kur tiek gā-
dāts .arī par to, (lai nīz augstiem svētkiem savāktu
sludinājumus no .fiirmām,, kuras gan zina, ika šinī laik-
rakstā sludinātielsi miaz ko nozīmē, jošis iļailkraksts
nav mo tiem, kas būtu plašiizplatīts — to lasa ti-
kai tie nedaudzie ierēdņi, kam jāzin dažas instruk-
cijas, Ikas te tiek atkārtotas no «Valdības Vēstneša»;
tā tad patiesībātas ir nevajadzīgs un Kefcs pieCiikums
piie «Valdības VēBltmeša», bez kura gluži labil varētu
izitiikt.

Ja paskatāmiels šai «Iekšlietu Ministrijas Vēst-
nesī», kā tas savā informācijas daļā apgaismo paiš-

? ?

930



J-fttr. *«_

929 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 25. sēde 1930. gada 4. aprīlī. 930

valdību darbību, tad, protams, te tā apgaismošana
iir tāda, ka tagadējam: politiskam novirzienam, labvē-
līgas pašvaldības tiek celtas augstu jo augstu par
savu) darbību, bet tas pašvaldības, kurās noteicošie
ir kreisie darbinieki — unjnedod, Dievs,, jakādā paš-
valdībā iir sociālisti, —, taisi tiek kāiriļgii apstrādātas
ka tādas, kuras savu darbu veic neciešami, slliilkti —
pec šī «vēstneša» 'ieskatiem,. Negribu sīkāk paka-
vēties pie šī laikraksta, bet ikas tam cik necik seko,kas tanī ielskatas — tas tiek 'izdalīts ari deputātukungiem, un_ jāslaka, iir pārāk garlaicīgs laikraksts,
varbūt arī fcalds tanī ieskatās — tas zina,ka. te" par
pašvaldībām, iir pilnīgi greizas um ačgārnas ainas,

PašvaMības departamenta -un Iekšlietu ministri-
jas soli uz musu. pašvaldībām ir atstājuši, diemžēl,
ārdošu un graujošu iespaidlu. Ja Latvijas republikas
10 gadu pastāvēšanas laikā pašvaldībasLatvijā nav
varējušas uzplaukt un nostiprināties, tad lielā mērā
aiz ta iemesilai, ka te galvenā noteikšana, ir Iekšlie-
tu ministrijai

^
Ja salīdzinām to darbu, ko veic Va-

kareiropas demokrātiju
^

pašvaldības, ar to, ko tās
veic pie mums, tad musu pašvaldību darbs iir ēna
no Vakareiropas pašvaldību veiktā darba. Dažs
labs no jums ir bij-ils Zviedrijai un būs novērojis, ka
tur iir loti maz valsts ietstāžu ēku — kādas, 2—3 vi-
sa^ Zviedrijas_ valstij. Jūs air izbrīnu jautājat, vai
šiinis 2—3 ēkās var ievietoties visi Zviedrijas de-
partamenti. Tiešām,, tas tā iir! Kamdēļ? Tamdēļ,
ka šinī demokratijasi zemē, kuras priekšgalā gan 'ir
ķēniņš, bet kura.būtībā ir dēmokrat'lsfcāika nekā mū-
su zeme, pašvāldlībām! ierādīta redzama vietai. Tur
pašvaldības veic visu to .darbu, kas nepieciešams
iedzīvotājiem. Zviedrijā uz pašvaldībām skatās kā
uz_ valsts, kauz galvenajām iestādēm,. Tāpēc .cen-
trālam iestādēm: ministrijām un departamentiem at-
liek tikai neliels darbs — saskaņot pašvaldību dar-
bību. Zviedrijā pašvaldības veic (lielu dlalrtou izglītī-
ba, zemes ceju_ izbūvē. Paskataities, cik priekš-
zīmīgi iir izbūvēti, ceļi Zviedrijā. Izglītība arī ir
priekšzīmīga. Ārstniecība labā stāvoklī. Visus šos
darbus veic vietējās pašvaldības. Kungi, tur iir cita
politika. Tur pašvaldībām uzticas, uzticas vietē-
jiem iedzīvotājiem, bet pie mums uz viņiem, skatās
ar neuzticību.

Ja līdzšinējā politika attiecībā uz pašvaldībām
turpināsies, tad galvenā 'noteikšana, kā tais jau 'ta-
gad iir dažos resoros, darbiniēku pieņemšanā lai-
ikaminonaks politiskas pārvaldes rokās., ka tā beigu
beigas_ bus galvenā noteicēja par mūsu pašvaldības
iestādēm, no tās atkarāsies darbinieku pieņemšana
vai atstāšana amatā. Tā ir birokrātisma gara ieve-
šana imuisu dzīvē, tā i,r mūsu pašvaldībuiestāžu sma-
cēšana un ārdīšana. No šis aizbildniecības, un poli-
cejiskas pārraudzības pašvaldībās mums. jātiek ie-
spējami ātri. vaļā. Tāpēc airī imūsu frakcijas, uzskati
ir_ tadl, ka tagadēja pašvaldību uzbūve ar galveno
pārraudzību Iekšlietu ministrijā iir lačgaima un at-
metama. iMlan. šķiet, ka arī demokrātiski, diomājo-
šiem_ pilsoņiem butu jāpievienojas mūsu. uzskatam
un jāatzīst, ka reiz ir pienācis laiks dot pašvaldī-
bām lielāku patstāvību un lielāku darba apjomu ne-
ka tas iir bijis līdz šim. Mums jāatsvabinapilsētu
un lauku pašvaldības no policejiskās pārraudzības,
kāda tas tagad iir nonākušas.

_Prie!kšsēdētājia biedrs A. Kviesis: Vārds .de-
putātam J. Balodim.

_J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Visa šinī strādnieku represiju politikā mēs, bez šau-
bām, nevaram neminēt sociāldemokrātu lomu. So-
ciāldemokrāti šinī jautājumā tiešām iir spēlējuši ļoti
ievērojamu lomu. Ja tikai atceramies faktu, ka

?

Krājumi Saeimas stcnografisks
I biroji RlgS Saeimas taukumi.

kādreiz Latvijā valdīja soaiāldēmokra'ti, ka pastāvē-
jasociāldemokrātu valdība, un zinām, ka šiī valdība
ieveda lauka kara tiesas, tad tas vien jau ir pietie-
koši. Bez šaubām, šīs lauka kara tiesas lietos cīņā
pret (strādniekiemii, un tagad tās jausāk lietot. Ilir no-
vērots, kātā saucamais koimimūnilstu prāvas nodod
nevis kārtējām, tiesām, bet tās īsāk noīdot kara tie-
sai, un(liekas, 'tuvojas, .alks, kad šīs lietas nodos
sociāldemokrātu ievestām, lauka kaira tiesām'.

Otrs lāča pakalpojums, ko sociāldemokrāti iz-
darīja buržuāzijai, iir progresīvā soda režīms, ko ie-
veda cietumos. Patiešām, šo progresīvo soda re-
žīmu tagad realizē, piemērojot politiskiem ieslodzī-
tiem. Es gribētu atgādināt sociāldemokrātiem, ko
viņi, iir rakstījuši, atbildot uz mūsu jautājumu,tieslie-
tu ministrim. par represijām. Sociāldēimokrati. atbil-
dēja, ka kāds soeiiālidēimokrats Krievijā bijis, ieslo-
dzīts Solovkos, bet pēc bada streika izlliaistsi brīvī-
bā. Es jatgādiinu sociāldēimokraitieim., ka Latvijā pret
šo pašusociāldemokrātu ievesto īsoīdla režīmu apcie-
tinātie strādnieki uzsāka bada. streiku. Un tikai 11.
diena, kad šie strādnieki/ bija jau tuvu miršanai, ie-
radās sociāldemokrātu ministris 'Rudevics. Redziet,
sociiaīdēmolkraitukungi, kādā te starpība! —

Sociāiidēimokraiti kreisās/ valdības laikā ir lieto-
juši]pret strādniecību arī citas represijas. Par 75%
ir konfiscēta strādnieku prese, tāpat noliegta strād-
nieku pieteiktā kultūras konference. Šokonferenci,
kurai_ nebija nekāda sakara ar polītiku, noliedza so-
ciāldemokrātu valldība.

Lai atceramies vēl 1928. gada 22. augusta fak-
tus. Ja priekš 22. augusta sociāldemokrāti savās
sapulcēs sacīja, ka viņi, šim buržuāzijas uzbruku-
mam stādīsi pretim ģenerālsitrelku un aizstāvēs vis-
pār streika un organizēšanāsbrīvības, tad tanī brī-
dī, kad šīm represiijāimi bija Jāisitājas ceļā, 22. au-
gusta socialdēimoikraiti, tāpat kā pagājušā gada 18.
oktobrī pilsoņi, .rakstīja «Sociāldemokrātā» par
streiku visādas sensācijas, rakstīja, ka. 22. augusta
demonstranti un .sitreiikotājiii apmētājuši policiju ar
akmeņiem u.'i t. t., un, ka policijaibijis ietaesls sākt
savas represijas.; viņai rakstīja vairāk un naildīgāk
nekā «Latvis» un cita prese.

Ka visam tam siekos vēl citas represijas, tomēs
jaurakstījām pēc 22. augusta, jo buržuāzija 22. au-
gusta varēja pārliecināties, kādu stāvokli' ieņem- so-
ciāldemokrāti. Jūs neaizstāvat vis strādnieku in-
tereses, jūs neaizstāvat preses un organizēšanās brī-
vības, bet jūs gan aizstāvat represiju polītiku, ter-
rora polītiku. Ka buržuāzija ir pārliecināta par to,
ka sociāldemokrāti iir noteikti nostājušies viņas pu-
sē, to pierāda visi notikumi, kas/ sekoja pēc tam.
Tas bija 20. janvārī, tas bija arī 1. imailjā, kad soci-
āldemokrāti noteikti gāja kopā ar policiju, kad so-
cialdeimokrati — sportisti, kuri ir atkarīgi no sociāl-
demokrātu darba vietām, pirmākārtā piekāva strād-
niekus, kuri, bija iedrošinājušies lietot kādu starp-
saucienu, kuri bijajedlrošinājušies jautāt sociāldē-
mokratu līderiem kādus 'jautājumus; visus tos vis-
pirms piekāva sportisti un pēc tam nodeva policijai.

Kungi, Jūs esat gājuši vēl tālāk! 18. oktobrī
jus organizējāt ģenerālstreiku. Bet ko jūs/tad da-
rrat? Ja paskatāmies,kas, tad notika, tad redzam,
ka silimo kasu savienībā, kura sasauca protesta sa-
pulci, kuras, valdes sēde pieņēma lēmumu, ka šinī
sapulce dos_ vardu arī pārējām frakcijām un novir-
zieniem! ,arī kreisai isitrādlnlieeībiafi,, tomēr notika tā,
Ika jus sapulce Tautas namā paziņojāt, ka, lūk, krei-
sai strādniecībai jūs vārdu nedosit. Tas pats dūšī-
gais leitnants saorganizēja veselu grupu', kas bija
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noslēpusiesi aiz aizkariem, um ja nu kāds no strād-
niecības uzdrošinājās prasīt vārdu šinī sapulcē, tad
viņa zeļļi tika laisti vaļā, un tie uzbruka visiem tiem,
kas prasīja šinī sapulcē vāiridu. Bet jūs ar to vēl
neesatapmierināti. Kaut arī jūsesat visžēlīgi poli-
cijas aizsardzībā, darbodamies kontaktā ar policiju
un polītisko pārvaldi, lai kompromitētu strādniekus,
kas prasījuši šinī sapulcē vārdu, lai kompromitētu
viņus strādniecības acīs, jūs nostādāt Mcm tā, ka
šie strādnieki bic'uši tlie, kas pirmie uz-
brukuši, ka Blailodlis dūris ar īlenu, sitis
ciTJefcn ar āimuru pa galvu u. t. t. Kungi,
tas pierāda tikai to, cik tālu jūs esat nogājuši. Es
domāju, ka neviens cilvēks, kam. iir kaut cik — kaut
airi buržujiskas — ētikas sajūtasi, nevar noslīdēt tik
zemu, kā jūs, sociāldemokrātu kungi, esat nostudē-
juši. Patiesību sakot, jūs jau esat mēslu kastē.

Priekšsēdētājs, 'biedrs A. Kviesis (zvanī): Depu-
tāt Bailoīd, lūdzu ffietot pariamentāriskākus 'izteicie-
nus!

J. Balodis (turpina): Līdzīgi apstākļa ir bijuši
arī citās sapulcēs. Ir bijušas sapulces, piemēram
17. oktobra sapulce Pētersialiasi ielā, kur strādnieki
vienkārši izsvilpa šoskungus; pat policijai bija, spie-
sta to konstatēt. (Starpsaucieni pa kreisi..) Airī Ul-
pes kungs tur bija. Es; toreiz prasīju vārdu, bet jūs
vienkārši to man nedevāt. Strādnieki pieprasīja dot
vārdu, bet jūs likāt policijai saipiulci slēgt. Pēc tam
jūs sūdzējāties!, ka Balodis sitis sportistiem ar āmu-
ru. Jums vajadzēja kaunēties! (Starpisiaueilenii,).

Pagājušā sēdē Bruno Kalniņš brīnījās, ka, lūk,
pavadot Polijas studentus,, stacijā dziedāta «Inter-
nacionāle». Politiskā pārvalde dziedātājus apvaino-
jot trijās lietās — .huligānismā, dzeršanā u. t. t. Es
nezinu, kas no kura mācās: vai politiskā pārvalde
mācās no jums, vai jūs.mo politiskās pārvaldes esat
mācījušies šo paņēmienu, bet jūsu paņēmieni ir glu-
ži līdzīgi politiskās pārvaldes paņēmieniem, ko tā
lieto pret sev nevēlamām personām, kas, tā sakot,
tai min uz varžacīm.

Vēl ir daudz faktu, kas pierāda, ka sociālidēmo-
fcrati ļoti lliabi sastrādā ar policiju un politisko pār-
valdi, bet visus tos es nevaru konstatēt, un tas arī
nav vajadzīgs. Gribu minēt tikai dažus faktus, ko
jus nevarat apstrīdēt.

Pagājušā gadai 8. decembrī sanāca slliimo kasu
savienības ārkārtējs kongress, kas bija domāts gal-
venā kārtā protestam pret slimo kasu reorganizē-
šanu. 7. decembrī «Sociāldemokrātā» parādījās
raksts par to, ka kommūniisti saņēmuši instrukcijas
no Maskavas; šis instrukcijas atnestas ari uz redak-
ciju u. it. t., komimūniiisti gatavojoties uzstāties slimo
kasu savienības kongresā. — Vārdu sakot, .no sa-
vienības kongresa sāktai taiJsīt sociālo revolūciju. Nu.
bez šaubām, politiskai pārvaldes nebija ilgi jāgaida.
7. decembra vakarā notika mūsu slimo kasu frak-
cijas apspriede, lleradās politiskās pārvaldes ie-
rēdņi un arestēja 9 šim kongresam izvēlētos dele-
gātus, arestēja galvenā kārtā tos, kuri biļja nozīmēti
kongresā kā koreferenti u. t. t. Kad vēlēšanasbija
jau pāri, kiald laiks nāca pāri pusdienai, tā ap pīkst.
2—3 šos strādniekus vienu pakaļ otram palaida va-
ļa. Kad kongresa dienas kārtība gandrīz jau- bija
cauni, tad viņus palaida vaļā: — nu. jūs varat iet, nu
jus sociālidēmoikrati'em1 vairs nevarat kaitēt.

Un ne tik vien šis gadījums ir tāds., bet līdzīgi
gadījumi ir bijuši arī citur. Tā pagājušā 'gadā no-
tikušas Liepājas slimo kasu pilnvarnieku vēlēšanās
uz Liepajās-Gilūdais dzelzceļa, kur uzstādīja un bija
iespējams uzstādīt savu listi, takai kreisai, strādnie-
cībai, jo no strādājošiem strādniekiem tur nebija
neviena, kas kandidētu uz sociāildēmokrato listes,

līdz ko šī liste bija iesniegta slimo kases, valdei,
līdz ko sociiāldēmiolkrati bija dabūjuši, zināt šo kan-
didātu vārdus un adreses, tūlīt šos darbiniekus at-
laida no darba. Tālākais šai lietā ir tas, ka tomēr,
neskatoties uz visiām represijām un neskatoties uz
sociāldemokrātu un policijas kopdairbību (sauciens
no sociāldemokrātu 'soliem': «Komimūnistu kopdar-
bību ar policiju!»), Liepājas strādnieki, no kreisās
strādniecības ievēlēja vairāk par 42% no visiem
kases pilnvarniekiem. Uz 1. 'augustu lielāko daļu
ievēlēto pilnvarnieku, kuri atradās kara ostas .darb-
nīcās, drāšu fabrikā un dzelzceļu darbos, apmēram
pusi šo pilnvarnieku vienkārši arestēja un ielika cie-
tumā. Interesanti, ka tūlīt sociāldemokrāti sasauca
pilnvalrnieku sapulci, kur notika valdes vēlēšanas.
No 38 pilnvarniekiem 20 cilvēku jūs bijāt arestējuši,
un nu sociāldemokrāti sacīja: propozicija ir tāda —
ja jums(ir 18 locekļu, tad jumis piemākas vallldē tikai
2 vietas. Šāda iir jūsu kopējā rīcība'!

Tālāk šī gaida 22. jianvāridarba biržas strādnie-
ki pieprasīja sociiāldēimokratami Jegeraim sasaukt
strādnieku kopēju, sapulci un ievēlēt bezdarbnieku
komiteju. Jegers to paziņoja policijai, policija iera-
dās un arestēja trīs no, tiem strādniekiem., kuri pra-
sīja ievēlēt bezdarbnieku komiteju. Tagad mēs re-
dzam, ka šos strādniekus mlertiiesa ir notiesājusi 1ar
5 dienāmaresta, un 20 latiem naudas soda. (Ā Vec-
ķalns no vietas: «Par maz!») Redziet, Veckalna
kungs, tādi iir jūsu)jegerieši.—

Sociāldemokrāts Liepiņš ir noguldījis strādnie-
ku sāpju naudu Uniona banikā. Ja par šo apstākli
runa, tad safca,_ ka Liepiņš nav sociāldemokrāts, jo
viņš esot izstrādājis slimo kasu reorganizācijas li-
kumu; tad jūs sakāt, ka tasi ir «slepeni» izstrādāts.

Ir vēl ļoti daudz svaigu notikumu., kas runā par
sociāldemokrātu, politiskās pārvaldes un uzņēmēju
kopdarbību. To vislabāk raksturo itramviajnieku
arodbiedrības valdes vēlēšanas. Tās raksturo,, ka
ir bijusi vienota fronte. Ka. tas tā, to apstiprina se-
kojošais. Daži sociāldemokrāti, tramvaju!eku arod-
biedrības valdes locekli, par Ikoilllektīvu iepirkšanos
ņēmuši no veikalniekiem dažādus kukuļus. Tram-
vaju direkcija viņus atlaidusi par šo kukuļu ņemša-
nu. Šiem sociāilidēmokratieim - cietējiem tika mak-
sāts katram 140 latu tā saucamās sāpju naudas, jeb
cietušo prēmijas par to, ka. viļņi ir cietuši' arodbiedrī-
bas frontē. Tagad mēs redzam, ka 7 cilvēki ir at-
laisti par to, ka viņi nepatīkami soGiāllidēmok'raitiem
un nepatīkami! uzņēmējiem.. Šiem cietušiem sociāl-
demokraitu valde nepiešķir 140 latu! (Sauciens:
«Nav taisnība!») Ja varbūt šodien tie ir piešķirti,
tad par to es.nezinu runāt. Pēc trīsreizēja pieprasī-
juma šiem^strādnieki

em nekas netika maksā
ts

;
vien

-
mēr atrunājas, ka, vajagot lemt, kā viņi cietuši —
vai' viņi cietuši arodbiedrības frontē, vai vainīgi pa-
ši Tais uzspiež jūsu rīcībai zīmogu, rādot, ka' te ir
vienota un 'saskaņota fronte. Strādnieki prasīja sa-
saukt par šo strādnieku .atlaišanu masu saputoi, sa-
saukt biedru protesta sapulci, izmantot to, ka lī-
gumā teikts, ka nevar atlaist eitrādniekus par viņu
politiskiem uzskatiem;, bet sociāldemokrātiskā valde
to neievēroja. Vaii šie fakti nerunā skaidri par jū-
su kopdarbību? (A. Vecķalns no vietas: «Izdomāts
no viena gala llīdiz otram! Pilnīgasvāverites! Ne-
miaz nesaietaisi ar patiesību!»)

Šiinī represiju frontē sakarā ar Iekšlietu mini-
strijas budžetu man vēl jāapstājas pie tā jautājuma,
ko šeitjmiinējai pagājušā sēdē Bruno Kalniņš, ka no
polītiskās pārvaldes atkarājoties visa strādnieku re-
volucionārā kustība Latvijā jeb,kā viņš teica, korni-
mūinistiskā kustība Latvijā. Es minēšu dažus vār-
dus ari par to.
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_ Provokācija, ko_ jūs minējāt, ir viens paņēmiens
cīņa _pret kreiso strādniecību, cīņā pret strādniecību
vispār. (Sauciens no kreislā spārna: «Cīnīsimies,
kā vienmēr!»)__ Ja mēs esam redzējuši dažādas pro-
vokācijas, dažādas 'represijas un arestus, jia mēs va-
ram konstatēt, ka šie aresti, represijas un žņaug-
šanas politika naiv atstājuši tādu iespaidu, kā šie
kungi veļas, tad jāķeras pie cita līdzekļa — jāizgu-
dro, ka strādnieku un zemnieku frakcijā esot ļaudis,
kas informējot un strādājot kopā ar politisko pār-
valdi. Ka 'tais ir izplānots un pārdomāts gājiens, to
pierada šīs lietas zināmā vēsture.

1929. gadā iznāca laikraksts «Visjaunākais»,
kurš izlaida šo sensāciju. Ja skatāmies, kā tā tiek
izmantota, tad redzam, ka katrā sapulcē sociālde-
mokrāti, kas nav visu savu kaunu līdz ar buržuju
maizi apēduši (jautrība), skaidri saka: katrā ziņā
neviens cits ir polītiskās pārvaldes aģents kā Jankus,
jo Jankus ir tas, kas sociāldemokrātiem saka taisnību
acis. Skaidrs, ka tāpēc Jankus katrā ziņā ir polī-
tiskās pārvaldes aģents. Sociāldemokrātiem ir ļoti
labi izstrādāta metode, ar ko vrjņii iet (strādniekos,
lai varētu, diskreditēt mūsu frakciju strādnieku acīs.
Pēdējais bija vajadzīgstāpēc, lai šo jautājumuiero-
sinātu, -laii sociāldemokrātiem!būtu kur slēptiesun rā-
dīt, ka mēs, lūk, neesaim tie izgudrotājai, bet ņemam
šīs ziņas no kādas jaunasavīzes.

Ir vēl ciitšgadījumā. Tā piemēra/m mciālidētmo-
krats Oslis Katlakalnā atklātā sapulcē teicis, ka 'tie-
šām Jankus ir politiskās pārvaldes aģents. Ir arī
vēl citi gaidījumi, kur teikts, ka mēs strādlājaim kopā
ar politisko pārvaldi. (A. Veckalna (starpsaucieni:
«Un strādā ar kopā!») Ja atceramies «Jaunākās
Ziņās» 5. martā ievietoto interviju, tad redzam, ka
politiskā pārvaldē, prefekts 'Griinvalds um Veokailms
pasakai vienu un to pašu. Visiem viena un tā pati
izstrādātā informācija, un visiem, viens siatursi visai
šai lietai. Šeit jūs ļoti ilalbi parādāt savu darbību
un kontaktu ar politisko pārvaldi. {Sauciens pa labi:
«Pietiks!»)

Es gribu jautāt tiem, kas runāja par provokā-
ciju un kopdarbību: ar politisko pārvaldi, gribu jau-
tāt tamipašamBruno Kalniņam!,kā tad ir ar Unguiru,
ka» visu laiku bija Ziemclilatvijias' sociāldemokrātu
SSS priekšnieks. Kā bija ar Unguru, kas bija desmi-
tām un simtiem strādnieku sportDsltu denuncējis un
izslēdzis mo SSS un nodevas politiskai pārvaldei.
Lieta tā, ka «Lauku Diarbsi» nebija informēts, ka šis
Unigurs ir Kalniņa uzticības vīrs; tikai tad, kad sis
Ungārs bija apzadzies Dikļu kooperatīvā, par viņu
sāka rakstīt tas pats «Lauku Da,rbs». Tad vairs
nekā nevarēja, darīt, un Bruno Kalniņam šis Umgurs
bija jāatsvabina.

Bs gribu minēt vēli citus gadījumus un jautāt, kā
ir ar visiem tiem sportistietm, kā iir ar visiem tiem
jūsu partijas biedriem', kurijumis vairs nepatīk, kuri
ir izrādījušies kreisāki. Ka® viņiem isūtai virsū po-
lītiskās pārvaldes ierēdņus? Bs gribu konkrēti; jau-
tāt: kas bija ar Bajāru, kurš savā laikā bija jūsu
labā roka. Bet 18. oktobrī, kad Bruno Kalniņš bija
izstrādājis veseluplānu kā rikoities sapulcēs, šis_Ba-
jārsbija protestējis. Bez šaubām, Bajāru izslēdza
no partijas, kā arī piekommandēja viņam 2 polītiskās
pārvaldes ierēdņus, kuri tam visur seko un raugās,
vai tik viņam' nav kādi sakari, ar kreisajiem..

Tāpat es gribu jautāt,kā iir air Lazučomoku, kas
2 gadus bija jūsu, partijā. Kas piezvanīja, .darba
biržā, lai viņu arestē? (A. Vecķalns no vietas: «Ne-
viens nav piezvanījis!») Par šo jūsu partijasbiedri
tika paziņots pdlītiskai pārvaldei, um politiska pār-
valde viņu tūlīt godīgi pieVaca. Kad šo Lazučo-

moku aizveda uz politisko pārvaldi, pie viņa pēc
smalkas izkratīšanasnekā neatrada, izņemot dažus
lūgumrakstus «Pēdējam. Brīdim» un citiem laikrak-
stiem. (A. Vecķalnsno vietas: «Par velti Jūs iestāt
viņu denuncējuši!» — «Klau', ko VeckallmS saka!»)
Ja viņam būtu bijis kāds triafcars ar imūsu frakciju,
vai air kreiso kustību vispār, viņš nebūtu laists
iaukā.

Šie fakti runā ļoti gaišu valodu un ļoti lllabii rada,
kas strādā kopā ar policiju, kopā ar politisko pār-
valdi. Ja šeit saka, ka mūsu frakcijas locekļi, vis-
pār revolucionārās strādniecības sūtītie darbinieki
Šeit Saeimā strādājot kopā ar politiskopārvaldi, tad
to var runāt tikai tādi cilvēki, tādi beidzamie ne-
ģēļi, kals rakstīja Adllierjm uz Austriju, ika, lūk, Der-
manis Latvijā taisījis un izplatījis viltotu naudu. To
var runāt tikai, tādi cilvēki un nevienls cits. Un
šiepaņēmieni, ir domāti, lai mazinātu kreisās strād-
niecības pārstāvju iespaidu pašu strādnieku acīs,
Lai varētu ar visiem līdzekļiem un paņēmieniem pa-
redzēt un graut šo iespaidu, lai varētu atbalstīt iz-
sūkšanas politiku, ko attīsta buržuāzija ar savas
Iekšlietu ministrijas budžeta pl-līdzību.

Loti interesants štes debatēs ir arī tas, jko Ul-
pes kungs, saka, ka Latvijā pašreiz esot tādi ap-
stākļi, ka paga'sļtu nespējniekiem pašvaldības iz-
isniedzoīt uzturam tikai 7 santiimuis dienā. Skuijenielks
šeit lasīja vēstuli, vai nu safabricētu, vai īstu — to es
nezinu, kūpam saturs bija tādS, ka kādi tur cilvēki
raud par zaļiem slēģiem lun piespļautu grīdu; citu
nekādu motīvu tur nebija. Ulpem tad bija asaras
acīs, un viņš skatījās kā zvērs uz tiem, it ika gri-
bētu noēst tos, kas šeit sauca starpsaucienus, trauce-
dalmi šīs vēstules nolasīšanu. Bet kad nespējnie-
kiem maksā uzturam tikai 7 santiimus_ diena, tad
Ulpem. nemāk asaras acīs! Jūs nezināt, ka, luk,
strādniekiem, trūcīgiem iedzīvotājiem, kuri nevar
sūtīt savus bērnus skolā nabadiztbais dēļ, ir jāraud,
ka viņu bērniem ir jāpaliekbez izglītības, hezjkā-
diasnākotnes. Ja nu šo iekārtu, šo 7 samtiimu iekārtu
grib pārveidot, lai dotu strādniekiem, tikdaudz lī-
dzekļu, ka viņi varētu eksistēt un sūtīt savus bēr-
nus dkollā, kad ķeras pie šīs dzīves pārveidošanas,
tad jūs- ar mācltājieim — melnsimtniekiem, po-
gromščikiem un slepkavām, kā Budži un citiem,
ejat vienā frontē pret to val'isti, Ikas ieved tādu si-
stēmu. Jūs uzbrūkat air visiem līdzekļiem šai ie-
kārtai, un ārdāt to. (Troksnis,.)

Runājot par Iekšlietu ministrijas budžetu, jā-
saka daži vārdi par aizsargiemi. Mēs. redzami, 'ka
pilsētās policija kopā ar vilsiemi Hekšlliietu ministri-
jas)Ticībā esošiem, 'spēkiem grauj un terrorizē strād-
nieku origanizāciiljļais un atsevišķus strādniekus.. Tā-
pat aizsairgi uz laukiem .domāti' tam nolūkam, lai
būtu bruņota vara, kas, tenrorizētiu lauku strād-
niekus, kas grautu lauku strādnieku organizācijas,
kas palīdzētu strādniekus aplaupīt tādā pašā kārtā,
kā tas notiek pilsētās. Aizsargi nav nekas vairāk,
kā buržiujiislkas vistīrākās šķiras organizācijas, kam
ir tikai viens mērķis, — pallīdžētapspiest un izsūkt
lauku strādniekus, Lai viņi,nevarētu runāt līdz un iz-
karot sev labāku® apstākļus.

Tālāk jārunā par baznīcām, jārunā galvenā
kārtā tāpēc, kai baznīcas arvienu vairāk izlieto iz-
sūkšanais politikas atbalstīšanai. Mēs redzam, ka
katru gadu arvienu vairākpalielina vatets pabalstus
baznīcām.; tāpat arī redzam, ka valsts vara — tie-
sas un policija latballisita baznīcu viņas rīcībā, "pret
strādjniekieimi, neļaujot izdot nekādus pretreligioza
satura uzsaukumus, literatūru n. t. t. Reizē air to
mēs redzam, ka baznīca, ļoti aktīvi kalpo šai: pašai
strādnieku izsūkšanas politikai (Sauciens no vie-
tas: «Šļūc nu zemē, nu jauiir diezgan!») Tāpēc, lūk,

30*
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mums jāuzstājas pret baznīcām., jo baznīcas Iekš-
lietu ministrijas pārraudzībā dara to pašu, ko dara
policijas aizsargi un tamlīdzīgas orgamizacijas.

Mēs ļoti labi redzam, kādā virziena iet mantīgie
pilsoņi. Ja kaut drusku iedziļināmies jaunajā paš-
valdību likumprojektā, tad redzam, ka tas nostāda
pašvaldības pilnīgā Iekšlietu miilnitstriijias atkarība.
Šis likumprojekts patiesībā nostāda pašvaldības
Iekšlietu ministrijas izpildu orgānu stāvokļa, karn nav
vairs nekādu pašvaldības tiesību, bet kam. vienkārši
jāizpilda tas, ko liek Iekšlietu ministriju. Tapec
strādniecībai, pret visām šīm represiju,metodēm,
pret visiem šiemrepresiju paņēmieniem um veidiem,
kuros ietilpst policija, aizsargi, armija, sociiallde-
mokraiti ar visu savu štābu, baznīca u. c, pret šo
izsūkšanas politiku atliek vienīgi tikai ciņa

^
. Bez

šaubām, mēs šo cīņu turpināsim. Katrs strādnieks

to turpinās, jo ar katru dienu šī «demokrātija» kļūst
skaidrāka, ar katru dienu šī _«demokrātija» patiek
kailāka, šie miglas māņi izzūd un strādnieks redz,
ka aiz šiemmiglas kalniem un māņiem ir_ vienīgais
tikai vara, apspiestība, izsūkšana, izkallpinašaina, da-
žādas nebrīvības u. t. t. Tāpēc mes varam tikai
cīnīties pret šo Iekšlietu miinīisitnijias budžetu, un mes
pret to cīnīsimies ar vilsiem strādnieku rīcība eso-
šiem' līdzekļiem. Strādnieki novērties pietiekoši
šo represiju sistēmu, šo izsūkšanas un izpkal'piilnaša-
nas sistēmu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Prezidijs liek
priekšā sēdi slēgt. Iebildumu mav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs sodiem pīkst. 5 pec pusdienas.
Turpināsies' debates par Iekšlietu ministrijas bu-
džetu.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.30 dienā.)

, _____»———_———-—

V sesijas 26. sēde 1930. gada, 4. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Likumprojekta nodošana kommisijam 935
2. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam :

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 935
A. Petrevics (sociāldemokrāts) 936
Li. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu pašval-

dību krievu darbinieku savienība) 949
A. Vecķalns (sociāldemokrāts) 954
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 958
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 961
V. Piguļevskis (sociāldemokrāts) 963

3. Nākošā sēde 964

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumiem.

Ministru kabinets piesūtījis papildinājumu li-
kumprojektā par nekustamas mantas atsavināšanu
Rīgas pilsētā. _ Prezidijs liek priekšā nodot šo li-
kumprojektu juridiskai kommisijai. Iebildumu nav?
Tas nodots juridiskai kommisijai. — Līdz ar to 1.
dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu --
valsts budžetu 1930./31. saimnie čī-
ba s_ gadam. Referents J. Annuss. Turpināsies
kārtējo izdevumu VII daļas apspriešana. Vārds de-
putātam Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski)*).

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mūsu valsts pēc savas satversmes
ir demokrātiska valsts. Demokrātiskas valsts sa-
tversme garantē, ka valdīt, noteikt valsts dzīvi, var
iedzīvotāju vairākums. Vispārējas velēšanas izvei-
dojas mūsu valsts likumdošanas iestāde, kura talak
izveido valdību. Tādā iekārtā, kur valsts dzīvi var
noteikt vairākums, ir saprotams, ka zināmas sabie-
drības šķiras cenšas iegūt šo vairākumu, cenšas ie-
gūt valsts varu, cenšas vismaz stiprināt savu iespai-
du valsts dzīvē.

No šādiem centieniem — iegūt valsts varu, ie-
gūt lielāku iespaidu valsts dzīvē — nevar atteikties,
nav atteikusies un arī neatteiksies strādnieku šķira,
vispār plašākās darba ļaužu aprindas. Ciktāl strād-
nieku šķira paliek likumības robežās un izlieto valsts
varas iekarošanai satversmē un citos likumos pare-
dzētas tiesības, tiktāl jāatzīst, ka valsts vara ne-
drīkst radīt šķēršļus šai šķirai viņas centienos. Šinī
ziņā valsts varai jāizturas vienādi pret katru šķiru,
pret katru sabiedrības grupu, kura cenšas pavairot
savu iespaidu valstī, kura cenšas iegūt lielāku līdz-
dalību valsts varā, kura cenšas to iekarot. Šinī ziņā
katrai grupai un katrai šķirai, kura ir nostājusies uz
likumības pamatiem, jābūt tādai, ko valsts vara ne-
drīkst viņas centienos ierobežot.

Otrkārt nedrīkst būt tādas grupas un šķiras,
kurām, valsts varas aparāts ir labvēlīgs, kurām
valsts aparāts demokrātiskā, tiesiskā valstī palīdz
varu paturēt, nostiprināt un kādas citas šķiras varu
padarīt mazāku.

Tādi ir demokrātiskas valsts principi. Ja mū-
su valsts faktiski būtu demokrātiska, ne tikai pēc
satversmes, tad arī mūsu valstī būtu tāda kārtība.
Turpretim sociāldemokrātu frakcijas un strādnieku
šķiras vārdā jāsaka, ka Latvijā tādas kārtības nav.
Valsts varas aparāts, policija un aizsargi — par šiem
diviem valsts varas aparātiem es gribu runāt, — šie
divi valsts varas aparāti, sevišķi pirmais, ir nostā-
jušiesvienas šķiras puse pret otru šķiru. Valsts va-
ras ap_arats cenšas radīt šķēršļus strādnieku šķiras
mēģinājumiem padarīt savu iespaidu uz valsts dzīvi
stiprāku, censties iekarot valsts varu.
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Ja mans frakcijas kollēga Cielēns par ārlietu
politiku sacīja, ka ārlietu polītikas mūsu valstī tik-
pat ka nav, ka ta neparāda nekādu aktīvitāti, tac
par iekšējo politiku jāsaka, ka tā ir sevišķi aktīva
ar uzbrukumiem strādnieku šķirai. Pilsoņu šķira,
kura galveno vietu ieņem zemnieku savienība, kas
arī ir devusi iekšlietu ministri, redz, ka vistuvākā
nakotne _ strādnieku šķira iekaros vairākumu šinī
Augstajā nama. Pilsonība redz un jūt, ka šī vairā-
kuma iekarošana tuvojas un, saprotama lieta, no tā
bīstas. Ciktāl jus, labā spārna kungi, to jūtat —
(G. Mīlberga starpsauciens) — Mīlberga kungs, tos
Jus_ aicināt, — ciktāl Jus jūtat, ka rodas pamats
strādniecības vairākumam (K. Ulmaņa starpsau-
ciens), citādi tas tagad nemaz nevar būt. Ne tāpēc,
Ulmaņa kungs, ka strādnieku šķira būtu zvērs, bet
tāpēc, ka strādnieku šķirai ir sevišķi mērķi saimnie-
ciska dzīve un kastrādnieku šķira, tikusi pie varas,
centīsies atsvabināties no pilsoņu uzveltām nastām,
un tas tad, bez šaubām, būs jānes jums. Tas ir da-
bīgi.

Mēs negribam pārmest
^
pilsonībai, ka viņa ba-

žījas, ka viņa cenšas paturēt vairākumu savā pusē.
To mes jums negribam pārmest, jo katrai šķirai ir
tiesība censties paturēt varu savās rokās, bet, sa-
protama lieta, tikai ar legāliem līdzekļiem. Turpre-
tim ar jums jasta nav. Mums ir nopietni iebildumi
pret to, ka jus šāvu vairākumu cenšaties paturēt ne
tikai ar savas partijas spēkiem, bet gribat to paturēt
ar valsts varas .līdzekļiem, ar valsts aparāta palī-
dzību. Šinī ziņa mums no demokrātijas viedokļa
jāceļ visnoteiktākais protests un taisni tāpēc mums
jāuzstājas pret tagadējās valdības iekšējo polītiku,
kas grib palīdzēt pilsoņu šķirai iespējami ilgāk pa-
turēt to vairakumu,_kas tagad tai ir mūsu zemē, pa-
līdzēt pretoties strādnieku šķiras vairākumam, kas
tagad nak.

Ja šinī ziņā piegriežamies atsevišķiem faktiem,
tad redzarmka tagadēja koalicija, un tagadējās val-
dības iekšēja politika, ko vada zemnieku savienības
ministris Laimiņa kungs, taisni to grib panākt, un
ka valsts varas aparāts tiek izlietots tieši šim no-
lūkam.

Vispirms_— par to, kā var zināma grupa, zinā-
ma šķira iegūt iespaidu valsts dzīvē. — Tas iespē-jams, organizējoties partijās, biedrībās. Ka tas ir
tas pareizākais un iespaidīgākais līdzeklis, to ir at-
zinusi arī pilsonība — tā pilsonība, kas agrāk poli-
tiskas partijas nepazina. Tagad demokrātiskā La-
tvija arī pilsonība ir sākusi organizēties partijās, un
jāsaka, ka daļa pilsonības jau ir diezgan stipri noor-
ganizejusies savas partijās pēc sociāldemokrātu pa-
rauga. Jus esat atzinuši, ka organizācijas un parti-jas ir vajadzīgas, lai pavairotu iespaidu uz valsts
dzīvi. Uz to ir tiesība katrai pilsoņu šķirai, katrai
pilsoņu grupai. (K. Ulmaņa starpsauciens.) Es do-māju, šo tiesību prasīt ir dibināti katrai partijai
un katrai organizācijai, un neviens jums šo tiesību
negrib apstrīdēt. Jums ir šī tiesība, un jūs varat
brīvi organizēties.

Ja tas tā, ja partijas un organizācijas ir līdzek-
lis iekarot vairākumu

^
valsti likumīgā un legālā ceļā,

ja tas ta, tad organizēšanās tiesība jums jāatzīst arī
sociāldemokrātu partijai. Tagadējās koalicijas iek-
šēja politika grib traucēt tas organizācijas, kas pie-
der strādnieku šķirai, lai tās nevarētu darboties tā,
ka likums to atļauj. (Iekšlietu ministra Ē. Faimiņa
starpsauciens.) Laimiņa kungs to apstrīd, bet vi-
ņam ka Iekšlietuministrijas un tai padoto orgānu
vadītajam vajadzētu zināt, ka mūsu policijas aparāts
neizturas vienādi pret visām partijām un pret visām

i organizācijām. Es runāju par tām organizācijām un
par tām partijām, kas stāv uz mūsu viedokļa. Tas

l pats ir arī ar sapulcēm. Ja sapulces pieteic apriņķa
priekšniekam sociāldemokrātu partija, tad ļoti bieži
mums jāsaduras ar gadījumiem, ka likumīgā laikā
un likumīgā kārtā pieteiktas sapulces tomēr nevar
notikt.

Tāds gadījums bija nupat divas svētdienas no
vietas Ozolmuižas pagastā. Pirmā svētdienā sa-
pulci pieteica vai nu zem klajas debess, vai pagast-
mājā, skatoties pēc tā, kāds būs laiks: ja laiks būs
lietains, tad izlietos pagastmājas telpas, bet ja būs
labs laiks, tad, ievērojot to, ka cilvēku būs diezgan
daudz, bija paredzēts noturēt sapulci zem klajas de-
bess. Uz šo sapulci ierodas kāds mūsu partijas
biedrs. Sapulces vietā policijas kārtībnieks viņam
paziņo, ka sapulci zem klajas debess neatļauj notu-
rēt; bet noturēt sapulci pagasta telpās neatļauj pa-
gasta valde. Lai gan sapulce likumīgā laikā ir pie-
teikta arī zem klajas debess, tomēr vietējam kār-
tībniekam par to nekas nav zināms, un tāpēc arī
viņš sapulci zem klajas, debess neatļauj. Tā kā no
otras puses pagasta valde ceļ iebildumus pret sa-
pulces noturēšanu viņas telpās, tad sapulci nevar
noturēt arī pagasta namā, un runātājam jābraucmā-
ja. Tāda veidā bija panākts, ka sapulce nenotika ne
telpas, nedz ari zem klajas debess.

Nākošā svētdienā mūsu partija atkal pieteic sa-
pulci vainu zem klajas debess, vai pagasta namā.
Tagad Rēzeknes apriņķa valde dod tēlefonogrammu
īsi pirms sapulces un pieprasa tanī, lai pagasta val-
de nekāda, ziņa neļaujot noturēt sapulci pagasta mā-
ja. Bet ta ka šoreiz uz sapulci ir ieradies Saeimas
deputāts, tad, policijas kārtībnieks neuzdrošinās
vairs celt ierunas pret to, ka sapulce notiek zem kla-
jas debess, jo sapulce ir likumīgā laikā pieteikta. Ja
runātājs nebūtu bijis Saeimas deputāts, bet kāda ci-
ta persona, tad sapulce zem klajas debess nebūtu
notikusi arī šoreiz.

Ministra kungs, šādu gadījumu, kad sociāldemo-
krātu partijai sapulces šādā vai tādā veidā bez kāda
pamatota iemesla tiek traucētas, es varu Jums uz-
skaitīt ļoti daudz. Turpretim, ja sapulci sarīko kā-
da cita partija, valdības partija, teiksim, tā partija,
pie kuras pieder pats ministra kungs, tad neviens
runātājs no sapulces šādu iemeslu dēļ mājā nebrauc.
Neviens jūsu runātājs šādu iemeslu dēļ nebrauktu
māja, katrreiz lietu šā vai tā nokārtotu. (Starpsau-
cieni pa labi. Iekšlietu ministra E. Faimiņa starp-
sauciens.) Jūs to nevarat zināt, bet mēs, Laimiņa
kungs, zinām, ka tas tā ir, jo sapulces notiek paga-
stos, kur dzīvo mūsu ļaudis, viņi to zina un mums
saka: redziet, jaatbrauc citas partijas un sarīko sa-
pulces, pret tām izturas labvēlīgi, viņu sapulces at-
ļauj, bet sociāldemokrātiem sapulces neatļauj notu-
rēt, viņus traucē. Valsts, Laimiņa kungs, Jūsu apa-
rāts nāk palīgā pilsoņu šķirai likt šķēršļus sociālde-
mokrātu aģitācijai, lai viņi nevarētu pavairot savu
iespaidu. (\. Ulmaņa starpsauciens.)

Ulmaņa kungssaka, ka mūsu sapulces neap-
meklējot. Ja tas tā būtu, tad taču valsts varai, ko
jums ir tas gods atbalstīt, kur jums ir tas gods sū-
tīt ministri, nevajadzētu censties tās traucēt. Ja
gribam_ norjietni runāt par šo jautājumu, tad taču
Jums jāatzīst, ka tas tā ir. Faktus jūs nevarat no-
liegt.

Ne tikai tanī vietā, par kuru es nupat runāju,
tas ta ir bijis, bet var minēt arī citas vietas. Sociāl-
demokrātu sapulcēs ļoti kārtīgi ierodas polītiskās
pārvaldes ierēdņi. (Iekšlietu ministra E. Laimiņa
starpsauciens.) Tūlīt, tūlīt,Laimiņa kungs, tikai dru-
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sku uzgaidait! — Šie ierēdņi ierodas ar zināmu pre-
sumpciju, ka sociāldemokrātu sapulces katra ziņā
notiks kaut kas nelikumīgs un ka še stingri jārau-
gās, lai tikai neapvainotu valdību, jaluko, vai neva-
rētu sastādīt protokolu. Musu sapulces ļoti bieži
bez kāda pamata sastāda protokolus.

Tālāk var runāt vēl par citu, savadu veidu sa-
pulcēm mūsu valstī. Kā jūs zināt, arī baznīcas no-
tur sapulces dievvārdu vietā, sevišķi Saeimas velē-
šanu laikā. Šinī gadījumā es runāju par Latgali,
kur Latgales baznīckungi nozvērina visus savus
baznīcēnus un piekodina, ka viņi nekādā ziņā ne-
drīkst balsot par citu numuru, kā tikai par numuru
9, t. i. par katoļu baznīckungu partijas numuru.
(Starpsauciens.) Redziet viens baznīckungs saka,
ka tas nesaejoties ar patiesību. Es varu pateikt vel
vairāk: jūsu pašu Latgales zemnieki nāk pie mums
un saka: vai tad jums tiešām nav nekādi iespē-
jams noliegt mācītājiem iespaidot mūs, ticīgus ļau-
dis, vai jums nav iespējams aizliegt viņiem izlietot
savu varu pret mums, pavēlot mums balsot tikai par
kristīgo partiju? Un viņi stāsta, ka ne tik vien pie
bikts tiek noteikts, ka katrā ziņā jābalso par zināmo
numuru, un ja to nedarīšot, tad grēki netikšot piedo-
ti, bet to dara arī atklāti baznīcā. Ja tādam cilvē-
kam saka, ka viņš jau var arī neteikt, par kādu
numuru balsojis, tad atbilde ir vienkārša: to es ne-
varu, es esmu ticīgs cilvēks, un jamācītājs man ko
saka, tad man jāklausa.

Saprotams, policija nevar būt klāt pie bikts un
noklausīties, ko tur dara, bet baznīcā dievkalpoju-
mā, gan policijas ierēdņi varēja būt klāt, lai gadī-
jumā, ja tāda iespaidošana notiktu, sastādītu proto-
kolu. Kāpēc tad sociāldemokrātu sapulcēs ir klāt
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polītiskās policijas ierēdņi, kāpēc tur sastāda proto-
kolus, bet baznīcās nav vēl sastādīts neviens pro-
tokols? Tas nozīmē, ministra kungs, ka Jūs esat
partejiski. Jūs atrodat, ka zināmai politiskai parti-
jai, kas atbalsta zemnieku savienību, nevar celt
nekādus šķēršļus. Te ir 2 mērauklas mūsu iekšējās
polītikas veidotājam. Vienas grupas atbalsta, pat
ja tās izdara kādu nelikumību, skatās uz tām caur
pirkstiem, turpretim pārējās grupās — kreisā pusē,
tanīs grupās, tanīs partijās, kas stāv uz likumības
viedokļa, cenšas atrast katrā ziņā kaut ko pretēju.

Vēl vairāk — jāsaka, ka pēdējā laikā attiecībā
uz sociāldemokrātu runātājiem un laikrakstiem ļoti
bieži ir sākuši figurēt divi polītiski panti. Pirmais
— 129.pants, par šķiru naida celšanu, kas ir palicis
sodu likumos no vecās cara Krievijas laikiem, un
otrs — par valdības apvainošanu — 154. pants. Abu
šo pantu — 154. un arī 129. piemērošana ir ļoti rak-
sturīga. Es nupat ieskatījos likumdošanas steno-
grammās, sākot ar Satversmes sapulci un beidzot
ar Saeimu, un konstatēju sekojošo: tikko parādās
labā spārna valdība, tad uzreiz manāms pagrieziens
un lielāks skaits kreisās puses deputātu tiek saukts
pie atbildības uz 154. un 129. panta pamata. Ja ir
bijusi kāda kreisā valdība, jeb valdība, kurā ir bijis
iespaids arī sociāldemokrātiem, tad tur 154. panta
(par valdības apvainošanu) nav un nav arī 129. pan-
ta (par šķiru naidu). Tie panti tad nozūd. Tiklīdz
notiek maiņa, stāvoklis tūlīt grozās, un policija to
tūlīt jūt. Faktiski policija ir tā, kas ierosina šīs sū-
dzības, un tikko parādās labā spārna valdība, šos
pantus sāk piemērot, biežāk sāk parādīties protokoli
un kreisās puses deputātus jau sauc pie atbildības.
Protokola sastādīšana notiek tā, ka attiecīgais poli-
cijas kārtībnieks vai polītiskās pārvaldes ierēdnis
izrauj atsevišķus teikumus vai atsevišķas frāzes no
kādas runas, bez kādas sakarības ar pašu runu un

tad uz šādu atsevišķu izteicienu pamata, neievērojot
visas runas saturu un arī to, ko runātājs gribējis sa-
vā runā teikt, mēģina atrast apvainojumu,

Lai man te atļauts aizrādīt uz vienu raksturīgu
gadījumu. Pēc 18. oktobra streika Sarkandaugava
notika strādnieku sapulce. Šinī sapulce man bija
gods būt par referentu un ziņot par streika stāvokli.
Es šinī sapulcē aizrādīju, ka ģenerālstreika laika
mūsU policija lietojusi nelikumīgus cīņas līdzekļus
pret strādniekiem, ka pretlikumīgi ir izdotipargro-
zījumi slimo kasu likumā, ka tie izdoti pretēji musu
satversmes garam, mūsu satversmes noteikumiem,
ka tā ir nelikumīga rīcība, un vēl aizrādīju, ka poli-
cijai nav tiesības arestēt, traucēt strādniekus viņu
likumīgā streikā tad, ja viņi nekā nelikumīga nedara.
Vispār manas runas temats šinī sapulce bija, ka jā-
ievēro likumība. Starp citu es teicu strādniekiem,
ko drīkst un ko nedrīkst darīt streika gadījuma, ie-
ejot citā fabrikā un uzaicinot citus strādniekus pie-
dalīties streikā. Tālāk es aizrādīju, ka lietot varas
līdzekļus, varas politiku mūsu valstī, nelikumīgu

? varas polītiku — nozīmē atstumt no sevis veselu
šķiru, radīt neuzticību šinī šķirā pret mūsu valsts
varu, nozīmē nodarboties ar negudru polītiku. Starp
citu es aizrādīju uz Padomju Krievijas diktatorisko
metodi un sacīju, ka tāda nav vēlama, ir nepareiza,
ka Latvijā- vajadzīga cita metode. Ja arī šeit sāk
lietot varas metodi; nelikumības metodi cīņā pret
strādniecību, tad tā nav gudra politika. Es minēju,
ja nemaldos, kāda spāniešu parlamentārieša iztei-
cienu, kurš, salīdzinādams šīs divas varas, ar kādu
valdīt: vai ar valdības cenšanos patikt pilsoņiem,
rast pilsoņos cienību, jeb piespiest pilsoņus ar varu
—, aizstāvēdams' to polītiku, ka valdībai jācenšas
atrast tautā morālisku atbalstu, ka nedrīkst lietot
pret tautu varu, izteicies, ka ar štika palīdzību, ar
varas palīdzību var valdīt katrs ēzelis. Es jautāju:
vai tad mums būtu jāsaka, ka Latvijā, ja pret strād-
nieku šķiru lieto nelikumības, valdība arī sāk vadī-
ties no šādas ēzeļu polītikas, negudras politikas, jo,
lietojot varu, nevajaga nekādas gudrības. Klāteso-
šais atbildīgais policijas kārtībnieks nesaskatīja šinī
manā izteicienā nozieguma pazīmes. Turpretim
kāds tikko no policijas kursiem iznācis kārtībnieks,
noklausījies šo izteicienu, domāja: «Ahā!» Ēzeļu po-
litika» — tas ir apvainojums mūsu valdībai, jāsastā-
da protokols pret šo deputātu!» — Sapulces atbildī-
gais kārtībnieks Jansons — Laimiņa kungs, lūdzu
ievērot viņa vārdu —, kas protokolu nesastādīja, at-
laists no vecākā kārtībnieka vietas un stāv tagad
postenī kā vienkāršs policijas kārtībnieks. Turpre-
tim otrs policists — kursants, kas atbildīgo kārtīb-
nieku par protokola nesastādīšanu apsūdzējis
priekšniecībai, tagad atradis labvēlību priekšniecī-
bas acīs. Vārdi, ka «ar štika palīdzību var valdīt
katrs ēzelis», vairākkārt ir atkārtoti arī no šīs ka-
tedras. Šinī Augstajā namā arī valda likumība, un
ja te kāds Augstā nama loceklis izsakās nicinoši
pret Augsto namu, pret Augstā nama locekļiem, pret
mūsu valdību, vai mūsu likumiem, tad te taču sēd
Augstā nama priekšsēdētājs, kura rokās ir vara.
Viņš var ikvienu saukt pie kārtības. Ikvienā par-
lamentā, tāpat kā pie mums, valda likumība, un šīs
parlamenta likumības sargātājs ir parlamenta
priekšsēdētājs, kas sauc pie kārtības vainīgos likum-
devējus, vai arī izraida no zāles. Par augstāk pie-
minēto izteicienu, kas lietots Satversmes sapulcē
un visās 3 Saeimās, neviens nav saukts pie kārtības;
neviens arī nav atradis, ka tā būtu valdības nonici-
nāšana, turpretim policists, kas tikko nobeidzis kur-
sus, atrod, ka tā ir nicinoša izturēšanās pret valdī-



941 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 26. sēde 1'9'30. gada 4. aprīlī. 942

bu. Vecāko policistu, kas par šo teikumu nav sa-
stādījis protokolu, atlaiž no vietas. Tā tad pret tā-
diem policistiem, kas izturas objektīvi, kas necen-
šas atrast apvainojumus valdībai tur, kur to nav,
lieto dažādus spaidu līdzekļus, atlaiž tos no vietas.

Ta ir ta varas politika, tā ir tā vienpusīgā poli-tika, ko realizē pilsoniska koalicija un tās izpildī-tājs, iekšlietuministris. Tā rīkojas ne tikai policija,
bet pedejainak palīga arī aizsargi. Pilsoņu šķira ir
radījusi musu valstī veselu organizāciju — aizsar-
gus, kuru svarīgākais uzdevums ir balstīt pilsoņu
šķiru. Par šo balstīšanu aizsargu organizācija sa-ņem līdzekļus no valsts. No ārpuses skatoties, aiz-
sargu uzdevums butu it ka aizkavēt noziedzības,
kapec tos arī uztur valsts, bet faktiski, neskatoties
uz visu lielo aizsargu skaitu, noziedzības nebūt nav
apkarotas labāk neka tas bija pirms aizsargu organi-
zācijas pastāvēšanas. Piemēram gadījums, kas no-tika nesen atpakaļ un apstaigāja visus laikrakstus:
kad bija izbēdzis .pazīstamais noziedznieks Gavars.
Viņu ielenca sešu pagastu aizsargi; bet, neskatoties
uz to, ka tik daudz aizsargu bija noziedznieku ielen-kuši, pie tam vel dienas laikā, izrādās, ka bīstamais
noziedznieks tomēr ir izbēdzis visai ķēdei cauri. Tā
tas ir katrreiz, kad parādās kāds noziedznieks —
nekad musu aizsargi nav spējīgi viņu notvert. To
dara musu vai nu kriminālpolicija, vai ārējā policija,bet aizsargiem šeit nekādu nopelnu nav. To zinās
katrs pilsonis, kurš nemaz neinteresējas par polīti-
ku, bet kurš tikai lasa laikrakstus, ka aizsargi gan
tiek izsaukti un visi kakti, visi krūmi izmeklēti, bet
noziedznieka nevar atrast.

Tā. tad faktiski šī organizācija neattaisno uz vi-ņu Hktas cerības; viņa attaisno gan ko citu: aizsargisava praktiska darba uz laukiem, valkādami savasformas un ieročus, ko viņiem devusi valsts, un jus-
damies it ka valsts darbinieki, cenšas iespaidotstrādnieku šķiru, darba ļaužu aprindas. Viņi baidastrādnieku organizācijas; ja kāds uzdrošinās uzstā-
ties pret aizsargiem, kaut arī pret viņu nelikumī-bām, pret viņu nepiedienīgo izturēšanos, to tūlīt pa-
dara par pretvalstisku elementu, par tādu, kas ir no-
stājies pret Latvijas valsti. To mēģina kaut kā pie-vākt, sastādīt par viņu protokolu. Ir daudz tādugadjumu, kad policistikopā ar aizsargiem! ierodas
kāda izrīkojuma unmeģina pieķerties tiem, kuri
aizrāda uz viņu nekārtībām. Vēlāk izrādās, ka vai-nīgi ir pilsoņi.

Man sacīs: nevainīgais jau var savu nevainībupieradīt, bez iemesla_ vainu nevar uzvelt. Šinī sa-
karība man te jāatstāsta kāds anekdots. Šis anek-
dots ir celies vecas Krievijas laikos. Kādreiz vecā
Krievija pie Vācijas robežas sapulcējies liels skaitszaķu, un visi zaķi traukušies ar visu varu tikt pāri
robežaĻ Tiem prasīts, kas tad nu noticis, ka viņi
tik liela skaita sapulcējušies pie robežas un gribot
mukt ara no Krievijas. Zaķi atbildējuši, ka tagad
espt izdots kāds likums, uz kura pamata visiem ka-
mieļiem tikšot izdarīta zināma operācija. Viņi nu
nekāda, ziņā negribot šai operācijai padoties un tā-
pēc mūkot projām. Bet tad viņiem teikts, ka viņi
taču_neesot kamieļi, bet zaķi, kāpēc tad viņi mūkot
projām. Atkal zaķi atbildējuši, ka pie Krievijas kār-
tības to operāciju varot izdarīt visiem — arī za-
ķiem: un ja operācija būšot jau izdarīta, kāda tad
būšot nozīme pierādījumam, ka neesi kamielis. Tā-
pat tas ir arī šeit: ej nu un pierādi tiesā, ka tu esi
nevainīgs! Ja arī to pierādīsi, tad tomēr pa to laiku
būsi izvazāts pa aresta namiem, pa tiesām, pie iz-
meklēšanas tiesneša. Bez šaubām, tiesā taisnību
būsi atradis, bet operācija būs jau izdarīta. Tāpēc

arī šinī gadījumā jāsaka: ej nu un pierādi, ka neesi
kamielis.

Varu Jums, ministra kungs, minēt vēl vienu
piemēru. Savā laikā, pēc 18. oktobra, t. i. pēc noti-
kušā ģenerālstreika, arī mēs strīdējāmies par šo
jautājumu. Jūs lasījāt veselu rindu gadījumu utī tei-
cat, ka strādnieki tur un tur uzbrukuši, uzbrukuši
tiem, kas gribējuši mierīgi strādāt u. t. t. Vārdu sa-
kot, Jūs šeit lietu nostādījāt tā, ka strādnieki rīkoju-
šies nelikumīgi. Un kas ir šodien? Tagad ir jau
tiesas spriedums šinīs lietās. Es par to painteresē-
jos un varu teikt, ka daudzās no tām lietām, kuras
Jus šeit minējāt, strādnieki šodien ar tiesas spriedu-
mu attaisnoti. Tā tad mums toreiz bija taisnība.
Vienu daļu strādnieku, ko toreiz sauca pie atbildī-
bas, tagad tiesa ir attaisnojusi. Ir noticis tas pats,
kas minētā anekdotā ar zaķiem: Tiesā gan šie ļaudis
attaisnoti, bet viņi ir jau izvazāti pa tiesām, tā tad
operācija ir jau notikusi.

Šādu varas polītiku pret strādnieku organizā-
cijām, pret viņu runātājiem, pret strādnieku šķiru
jus lietojat, lai ar valsts varas palīdzību cīnītos par
labu; pilsoņu šķirai. Mums noteikti jāprotestē pret
pilsonības un pret viņas iekšlietu vadības rīcību un
jāprasa, lai demokrātiskā valstī valsts likumi būtu
vienādi visiem pilsoņiem, vienalga, vai, viņi pieder
strādnieku, vai pilsoņu šķirai; tāpat arī tiesībām ie-
gūt varu valstī un censties pēc vairākuma mūsu val-
sti, jabut vienādam kā pilsoņu, tā strādnieku šķirai.,
\alsts varu nedrīkst izlietot tam nolūkam, lai vienai
grupai varas iegūšanu sekmētu, bet otrai to traucē-
tu. Musu tagadēja valdība to dara, un pret to mums
kategoriski jāprotestē. Kad šinī Augstajā namā ru-
na kāds galēja kreisa spārna deputāts par politiskiem
jautājumiem, tad no pilsonības, labā spārna, mēs
loti bieži dzirdam starpsaucienus: «Kas pie jums
notiek,_ kas notiek jūsu Padomju Krievijā, kāda tur
ir diktatura,_ kada tur ir kārtība! Ko jūs runājat par
šejieni unparmetat mums!» — Sevišķi Eglīša kungs
ir naigs pārmetējs. (A. Eglīša starpsauciens. Starp-
saucieni pa labi.) Eglīša kungs, es gribu salīdzināt
to varu ar varu šeit pie mums. (A. Eglīša starpsau-
ciens.) Es lūdzu Jūs uzklausīties! —

Principa starpības starp jums, kungi, un viņiem
(saucieni pa labi: «Oho!») nav nekādas. Es to pie-
rādīšu. (Starpsaucieni pa labi.) Principā starpī-
bas nav. Ja ir starpība, tad tā ir kvantitātes, bet ne
kvalitātes ziņa(A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša
kungs, es domāju, Jums taču ir pazīstami vārdi
«kvalitāte» un «kvantitāte». Redziet, ja runā par
kvalitāti, tad ir runa par zināmu līdzekļu izlietošanu,
un mes konstatējam, ka_ Latvijas pilsoniskā valdība
un viņas iekšlietu vadītāji pret strādnieku šķiru lie-
to... (troksnis) — pret strādnieku šķiru Latvijā lieto
varas polītiku, pielaiž nelikumības. Strādnieku šķi-
rai Latvijā nav vienlīdzīgu tiesību ar pilsoņiem.
(Starpsaucieni.) Tas tā ir! Latvijas iekšējā politi-
ka Latviļas pilsoniskā valdība ir tādos ieskatos, ka
Latvija jāvalda ar stingru roku, ka strādnieku šķira
jāiebaida, ka tad būs īsti laba kārtība un valdīšana.
Šī varas politika, iespaidošanas politika, iebaidīša-
nas politika, kasveršas pret strādnieku šķiru un de-
mokrātiskiem slāņiem, kungi — tā ir pie mums un tā
ir arī Krievija. Un šinī ziņā, kungi, starp jums, kas
atzīstat to iebaidīšanas polītiku, varas polītiku, un
starp viņiem _— starpības nav. Kvalitātes ziņā nav
starpības. Starpība ir vienīgi kvantitātes ziņā, un
te nu jāsakapar godu jums, ka kvantitātes ziņā jūs
stāvat augstāk nekā viņi tur. Bet kvalitātes ziņā
— viņi atzīst varas metodi un jūs atzīstat varas me-
todi; tur jūs esat vienādi. (Starpsauciens: «Pamē-
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ģini Maskavā tā parunāt!») Tiktālu jūs nevarat sa-
cīt, ka jūs stāvat uz demokrātiskas valsts viedokļa.

Paskatīsimies demokrātiskās valstīs — ņemsim
Angliju, Zviedriju, Šveici, tās metodes, kādas tur lie-
to. Tur arī pret strādnieku šķiru, pret demokrāti-
skam aprindām izturas citādi nekā pie mums. Tur
likums ir visiem vienāds. (K. Bāloša starpsauciens.)

. — Baloža kungs, mēs ar Jums arī runāsim, bet par
citiem jautājumiem, drusku uzgaidait! — Tā politi-
ka, ko lieto pilsoniskā valdība un pilsoniskais iekš-
lietu ministris, ir žagaru politika, rīkstes politika
attiecībā pret strādnieku šķiru, pret demokrātiskām
darba ļaužu masām. Un atļaujiet jums pateikt: ja
šī žagaru, šī rīkstes polītika ir izrādījusies par ne-
derīgu skolas, paidagoģijā, tad vēl jo nederīgāka tā
ir valstī. Vecie skolotāji, vecie paidagogi vēl ne
visai sen aizstāvēja viedokli, ka skolā bērnus citādi
nevar savaldīt, ka tikai ar žagariem. Svarīgākais
paidagoģijas līdzeklis bija — nopērt, vai arī — no-
bērt kakta zirņus vai granti un nolikt bērnus tur uz
ceļiem. Ta tad fiziskas iespaidošanas metodes —
tam vajadzēja iedvest cienību pret skolotāju. (Starp-
saucieni.) Bļodnieka kungs, es Jums gribētu atbildēt
ar kādu parunu, _bet to es nevaru darīt, jo šinī Aug-

. stāja nama ta bus drusciņ par rupju. (Starpsaucieni.)
Atbildēšu Juras ar Arāju Janča vārdiem — neaizka-
vejiet_aršanu, peles ķerot, nenāciet ar sīkumiem tad,
kad jaruna par nopietniem jautājumiem. (Starpsau-
cieni.)

Es jums, kungi, jau aizrādīju, ka žagari, rīkstes
ir veca paidagoģijas metode. Vecā paidagoģijā pie-
turējās pie viedokļa, ka nevar skolēnus citādi piera-
dināt pie kartības, pie paklausības, ka žagars, rīk-
ste ir vajadzīgi. (A.Eglītis no vietas: «Jā, tas tā ir!»)
Eglīša kungs saka, ka tas tā ir arī vēl šodien. Jūs
vel šodien atzīstat to par vajadzīgu, šo veco metodi.
(Starpsaucieni.) Modernā paidagoģijā ir atteikusies
no šāda uzskata un pieturas pie viedokļa, ka skolē-
nus var ļoti labi audzināt un mācīt bez žagara un
rīkstes, bez kādasJiziskas iespaidošanas. Ar ilgiem
piedzīvojumiem tā ir pārliecinājusies, ka skolēnus
garīgļ iespaidojot, sekmes ir daudz labākas, ka pie-
radināt skolēnus pie kartības var tikpat labi bez ža-
gariem._ Ta tad nevis fiziska iespaidošana šodien ir
modernas paidagoģijas principos, bet morāliskā au-
toritāte, kas skolniekus pārliecina vairāk nekā fizi-
ska vara.

Šinī sakarībā man jāsaka, ka žagaru polītika ir
izmestagan no skolas, bet iekšējā politikā, mūsu
valstī ta velplaukst un zied. Bez varas polītikas
jus laikam vel nevarat valdīt, nevarat iztikt bez re-
presiju lietošanas pret zināmu šķiru. (Starpsaucieni.)
Tas nav tas pareizais ceļš. Vajaga vairāk morāli-
skas varas, morāliska iespaida. (Starpsaucieni.) Ja
jums bus morāliskais iespaids

^
ja jums būs morāliskā

autoritāte, tad jūs nevarēs gāzt neviena revolūcija,
ueviena_ sacelšanās: tauta jūs visus tādā gadījumā
aizsargas._ Nebūs jums tad jābaidās, kā tas ir šo-
dien, ka kāda niecīga grupiņa jūs varētu nogāzt. Jūs
atzīstat bargo žagaru polītiku, to veco polītiku, kas
no skolām izskausta, un gribat to lietot valsts dzīvē.
No demokrātijas viedokļa jums uz to nav tiesības.

Varas polītiku sevišķi lieto provincē — Latga-
le. Koalīcijā ir vesela rinda Latgales pilsonisko de-
putātu, bet viņi nezin un neprot jums pateikt, ka
Latgale — treša zvaigzne mūsu valstī — ir un pa-
liek mums sveša. Latgales iedzīvotāju lielais vai-
rums ir nabadzīgs. Diemžēl, ļoti maz šis Augstais
nams un valdība gada par viņiem. Kallistratova
kungs jau aizrādīja uz_ milzīgo bezdarbu Latgalē;
ta tad ne tikai sociāldemokrāti runā par Latgales

trūcīgo stāvokli, bet arī daži pilsoņu deputāti saka,
ka tas tā ir. Bez mums arī daži pilsoņu deputāti
saka, ka šinī lietā būtu kaut kas darāms. Ja tas ta,
jaLatgalē tiešām kaut kas darāms, tad nedrīkst tur
lietot tikai varas līdzekļus. Jo vairāk lieto varas
līdzekļu, jo naidīgāki noskaņoti kļūst Latgales ie-
dzīvotāji pret Latviju. Jūs zināt, ka savā laikā, kad
Latgale tika atsvabināta no kādas citas varas, lat-
galieši ar sajūsmu esot sagaidījuši savus atbrīvo-
tājus. Ja tam būtu jāatkārtojas šodien, tad es šau-
bos, vai toreizējais armijas virspavēlnieks Baloža
kungs sagaidītu to pašu pretimnākšanu. Es domā-
ju, ka tādas sagaidīšanas vairs nebūtu. Tagad Lat-
gales simpātijas, varbūt, ir vairāk citā pusē.

Laimiņa kungs noraidoši met ar roku. Laimiņa
kungs, Jūs nepazīstat Latgales apstākļus. Latgale
Jums ir par tālu, lai uz turieni aizbrauktu, un tie
Iekšlietu ministrijas ierēdņi, kas Jums no turienes
sniedz ziņas, ir pārāk neintelligenti, lai saprastu lat-
galiešu psīcholoģiju. Arī tie kungi — latgalieši, kas
ar Jums sēd vienā koalīcijā, ir par akliem, lai to
redzētu.

Daudzreiz saka, ka cilvēks, kas akli pieķēries
savai varai, neredz vairs apkārtni, Tā tas ir. Lat-
gale_ arvienu vairāk (mazinās simpātijas. Latvijai.
Irpedejais laiks piegriezt Latgalei lielāku vērību un
mēģināt iekarot atpakaļ latgaliešu simpātijas. Ja
tas ta nebūs, ja Latgalē turpināsies līdzšinējā žaga-
ru polītika, tad, es esmu pārliecināts, tā žagaru
polītika, kas nespēj skolnieku padarīt piemīlīgāku
skolotajam, nepadarīs arī latgaliešus jums paklau-
sīgus. Jus varat skolnieku nopērt, varat likt tam
pat žagarusj nobučot, bet skolnieka sirdi jūs ar to
neiemantosit, jus iemantosit vienīgi naidu. Viņš
skatīsies ar lielāko nicināšanu uz to, kas pret viņu
ir lietojis žagarus. Tā ir veca neapstrīdama patiesī-
ba. Tikmēr,, kamēr jūs lietosit* žagaru polītiku,
Latgales iedzīvotāji skatīsies uz jums kā uz tādiem,
kas viņus apspiež, kas pret viņiem lieto varu, un
nebrīnieties, ka tad, ja kādreiz ieradīsies Latgalē
kāds cits, latgalieši to sagaidīs labāk un teiks: pal-
dies Dievam, ka esam tikuši vaļā no veciem kun-
giem! —

Kungi, es jūsnopietni brīdinu, ieteicu jums pie-
griezt lielāku vērību Latgalei un nelietot tur līdzši-
nējo žagaru polītiku. Ieteicu latgaliešiem izmeklēt
labākus ministrus, ne tādas personas, kā ministra
biedri Budži, par ko te vakar runāja mans frakcijas
biedrs Bruno Kalniņš un aizrādīja, ka šis kungs
dienējis Deņikina armijā un, kā pats izteicies, no-
darbojies

^
ar sagūstīto sarkanarmiešu apšaušanu.

Kungi, šādam personām nav vietas pie mums. Tie
nav īstie Latgales polītikas vadītāji. Latgales mi-
nistri paši ir sastrīdējušies un cīnās par vienu tau-
tas namu, lai gan viņiem vajadzēja iet pa priekšu
ar labu priekšzīmi. Fakts tomēr ir, ka cīkstēšanāsir
notikusi, viens ministris saucis prokuroru palīgā,
otrs policiju._ Ja viņi to būtu darījuši kā privātper-
sonas, tad ta butu cita lieta, bet viņi uzstājušies kā
ministri. Ka man Rēzeknē un Daugavpilī stāsta,
tad viens teicis: manas rokās ir policija, es pa-
saukšu policiju, lai tā ar jums izrēķinās. Otrs at-
bildējis: bet man ir prokurors. — Tagad nu mērojas,
kurš ir stiprāks: _ vai tieslietu ministris, vai iekš-
lietu ministris. Ta par šiem ministriem runā Latga-
le, un pa to laiku, _ kamēr jūs savā starpā plēšaties,
kamēr jus dalāt lāča adu, kamēr jūs plēšaties par
to, lai dabūtu sava pusē tumšās Latgales masas,
raugaities, ka tikai kāds trešais jums tās neatņem.
Tas ta bieži gadās, ka paši nepazīst savu zemi, un
kad kas notiek, tad ii kā no laivas izsviesti. (Sau-
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ciens no vietas.) Tas, ka Jus Latgalē dzimis, vēl
neliecina, ka Jus Latgali labi pazīstat.

Man jāvērš jūsu uzmanība uz vēl vienu lietu —
uz pierobežu joslu Latgalē. Liela josla ir izņemta
no visiem normāliem noteikumiem, ir ievests pa-
stiprinātas apsardzības stāvoklis, un tas tā turpi-
nās visus šos gadus. Mēs lasām katru dienu laik-
rakstos, ka Latgale apcietināti spiegi un atkal spie-
gi; bet es gribētu jautāt, ko tad sevišķu maz izglī-

»
totāls Latgales zemnieks varētu izspiegot. Vai to,
cik uz robežas ir robežsargu? Vai tas būtu kāds
pakalpojums mūsu kaimiņu valstij? Man liekas,

I

cik robežsargu uz robežas, to viņi paši labi zinās.
Vajaga tikai palasīt «Iekšlietu ministrijas vēstnesi»
— tur oficiālos datos var redzēt, cik mēs izdodam
robežu policijai un cik liela ir šī policija. Tur neva-
jaga neka spiegot, jo «Iekšlietu ministrijas vēstne-
si» var nopirkt katrā kioskā. Man nāk prātā kā-
da spiegošanas prāva, kuru nesen iztiesāja. Par to
kāds pazīstams advokāts saka starp citu, ka par

t

spiegošanu apvainots kāds puskurls nabags, kurš
neprātis ne lasīt, ne rakstīt. Tas it kā esot vācis
ziņas par to, kādas sistēmas ložmetējus lieto mūsu
pierobeža. Vai puskurls nabags varētu noteikt, kā-
das sistēmas ložmetēji tiek lietoti? Tas taču ir ga-
līgs absurds! Tomēr tāds apvainojums ir celts, un
man jāliecina, ka daudz ir inscenēts tādu prāvu,

»

kuram nav nekāda pamata. Bez šaubām, atsevišķi
spiegošanas gadījumi nāk priekšā, bet jakatru dienu
ķer un tver dažādus cilvēkus, tas nedod mums pār-
liecību, ka šādai ķeršanai tiešām būtu kāds pamats.
Tā apvainojumus safabricē vietējie ierēdņi.

Vēl jāaizrāda, ka visas šīs lietas tiek nodotas

i

kara tiesai. Kāpēc tās nodod kara tiesai un ne kār-
tējai tiesai? Man šķiet, ka taisni nepieciešami būtu
nodot visas šīs lietas kārtējai tiesai un ne kara tie-
sai, jo tā drīzāk atrastu patiesību. Bet mūsu aizrā-
dījumi, ka šāda kārtība reiz jālikvidē, diemžēl, ne-
tiek ievēroti.

Vēl man jāapstājas pie nodokļu polītikas Lat-
gale. Tur tā ir pilnīgi skandalioza. Šinī ziņā kār-

»
tības nav itin nekādas. Mēs zinām, ka nodokļi ir
atlaisti tiem, kas ir cietuši no neražas; tiem no-
dokļi nav jāmaksā. Bet ja nu viņiem jāsaņem kā-
das

^
summas no valsts, tad atlaistos nodokļus tūliņ

atrēķina. Veseli pagasti kliedz un brēc par šīm ne-
taisnībām un nepareizībām, bet mūsu pašvaldības
departaments šinī ziņā nekustina ne ausi, pat nezi-
na, kas tur notiek.

Es gribu teikt, ja kāds gatavo iespaidu kādam
citam virzienam Latgalē, tam virzienam, no kura
jums, pilsoņu kungi, ir visvairāk bailes, tad tie
esat jūs. Jūs esat tie, kas šo virzienu atbalsta, dod
tam pamatu un ļauj tam pilnā mērā attīstīties.

Atļaujiet tagad, kreisie kungi, drusku parunā-
ties ari ar jums. Baloža kungs šeit mēģināja lietu
nostādīt tā, ka sociāldemokrāti strādājot kopā ar
policiju, un ja vispār notiekot kommūnistu aresti,
tad vainīgi esot sociāldemokrāti, Ja nebūtu sociāl-
demokrātu, kuri it kā uzrādot politiskai pārvaldei
tos, kuri arestējami, tad kommūnistu arestu nemaz
nebūtu. Cienījamais deputāta kungs, es gribētu
Jums dot vienu padomu! Kad Jūs turpmāk runā-
sit no šīs augstās katedras, tad mēģināt kaut kā pa-
nākt, lai Jums nekust ausis; un ja tās sāk kustēt, tad
kaut ar roku pieturiet. (Starpsaucieni.) Ja Jūs,
deputāta kungs, gribat iegūt iespaidu, tad turieties

»
daudz maz patiesībai tuvāk. (j. Baloža starpsau-
ciens.) Ja Jūs gribat turēties no patiesības tik tālu,
kā tagad, tad, protams, nebūs daudzu, kas Jums

i
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ticēs. Ja Jūs nopietni gribat ņemt argumentu, ka
sociāldemokrātu partijai un viņas biedriem ir sakari
ar polītisko pārvaldi (J. Baloža starpsauciens.), ka
viņi strādā kopā ar polītisko pārvaldi un kopā uz-
stājas pret kreisiem strādniekiem, tad taču Jums to
vajaga pierādīt, bet tādus pierādījumus Jūs nekad
neesat varējuši atrast un neatradīsit. To Jūs varat'
tikai izkliegt, to Jūs varat teikt kādam, kas nekā
nesajedz.no polītikas, bet neviens nopietns cilvēks
tam neticēs. (Troksnis.) Ka sociāldemokrātu frak-
cija strādā kopā ar polītisko pārvaldi, to neticēs
neviens kaut cik nopietns cilvēks. Vēl vairāk: arī
Jus, deputāta kungs, pats tam neticat, bet Jūsu
uzdevums ir to stāstīt. Tas ir vecais jezuītu paņē-
miens. (J. Baloža starpsauciens.) Bet katru reizi,
kad cilvēks runā, var redzēt, vai viņš runā no
sirds, vai viņš pats tic tam, ko runā, jeb kā gailis,
piemiegtām acīm,, nodzied savu dziesmu. Tāda ir
Jūsu polītika. (J. Baložastarpsauciens.) Patiesībā
uz to nemaz nebūtu vērts atbildēt.

Jūs uzstājaties pret strādnieku sporta organi-
zāciju, uzstājaties pret šīs organizācijas ļoti cienī-
jamo vadītāju, manas frakcijas biedri Bruno Kalni-
ņu. (J. Baloža starpsauciens.) Ir saprotams, kāpēc
justo darāt. . Jūs darāt to tāpēc, ka šo vadītāju mi-
nēta organizācija par daudz ciena, ka šī organizā-
cija stāv aiz viņa, ka viņš ir radījis un izveidojis to
par_ stipru un spēcīgu organizāciju, ar ko jums jārē-
ķinās (7. Baloža starpsauciens.), un kas jums duras
acīs. Jus gribat šo organizāciju iznīcināt, izputināt.
Lai to vājinātu, lai izputinātu (J.Baloža starpsau-
ciens), jūs nozākājat, noķengājat viņas vadītāju.
Šai organizācijai ir stingri pamati. Ja jūs runājat
par dažam personām, kas izsviestas ārā, tad tās ir
tikai atsevišķas personas. Tas ir noticis un notiks
arī turpmāk. _ Mums, deputāta kungs, nav svešs
tas, ka nelegāla kommūnistu partija ir devusi rīko-
jumu, — instrukciju saviem biedriem censties ie-
spējami vairāk iestāties SSS nodaļā ar nolūku šīs
nodaļas sagraut, šo organizāciju izputināt. Šī in-
strukcija mums ir zināma, ja jūs gribētu stāvēt tu-
vāk patiesībai, tad jus neliegtos pateikt, ka tas tā
ir, jo jums ari ta instrukcija ir zināma, bet jūs to no-
liedzat. Jūsu lozungs, pie kā jūs pieturaties, ir —
nostiprināt savu varu Latvijā pāri sociāldemokrātu
līķiem, nesaprotot to burtiskā nozīmē, bet citādi—
samalt, salauzt, sociāldemokrātus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Pet-
revic, kartības rulli paredzētais runas laiks iztek.—
Ja Augstajam namam nav iebildumu, runas laiku
Jums varētu pagarināt. (Saucieni pa kreisi: «Lū-
dzam, lūdzam!») Iebildumu nav. Lūdzu turpināt
runu.

A. Petrevics (turpina): Deputātu kungi! Es
negribu vairs pāri savam noteiktam laikam jūs ilgi
aizkavēt, tadeļ atstāšu savus kreisos draugus kā-
dam no musu turpmākiem frakcijas runātājiem un
piegriezīšos sekojošam jautājumam, kam arī būs
zināms sakars ar galējo kreiso spārnu,

Es vēl nerunāju par vienu iestādi, proti — par
par mūsu polītisko policiju. Atvēliet drusku arī par
to parunāt. (J. Balodis no vietas: «No kā žēlastības
Jus tagad runājat,»)

Man te iir rokā viena silepena grāmatiņa ar virs-
rakstu «Instrukcija polītiskās apsardzes aģentūrai».
Šeit uz stūra uzrakstīts «slepeni». Atļaujiet, kungi,
jūs iepazīstināt ar šo svarīgo un interesanto
grāmatu.

Mums vairākkārt ir bijusi runa no šīskatedras,
ka polītiskā policija lieto savā darbā metodes, kas

__________
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nav attaisnojamas no sodu likumu viedokļa, neru-
nājot nemaz par ētisko viedokli. Mums ir strīdi —
iekšlietu ministris saka, ka tas tā nav. Atļaujiet no-
ritēt to instrukciju, kas izdota polītiskās pārvaldes
darbiniekiem. Šis ir gan agrāko gadu izdevums,
nav tagad_ izdots, bet ap to jautājums negrozās. Tas
tikai pierada, ka šī sistēma pastāv jau ilgāku laiku
un pastāv arī vel šodien. Un te sacīts sekojošais:
«Priekšvārds. Šī darba nolūks ir pēc iespējas sniegt
daudzmaz vadošus noteikumus polītiskās pārvaldes
aģentūras darbībā,_ pēc kuriem jaunie polītiskās ap-
sardzes aģenti iegūtu praktiski nepieciešamās zinā-
šanas un pec kuriem tie tāpat kā vecākie darbinie-
ki darbotossava darbā.» — Tā tad šīs būs instruk-
cijas, ka bus vadīties darbā. Tālāk: «Šinī gadīju-
ma tiks sniegti ne polītiskās aģentūras teorētiskie
prātojumi, bet gan tīri praktiski aizrādījumi, vado-
ties no_kuriem vajadzīgs strādāt un tikai vienīgi no
līdzšinējas prakses izstrādātiem-piedzīvojumiem.»
— Kungi, _ te nav vis kaut kādi teorētiski prātojumi,
kādas teorētiskas instrukcijas, bet te ir praktiski
aizrādījumi, kas izstrādāti, pamatojoties uz līdzši-
nējo praksi, pie kuriem polītiskās pārvaldes ierēd-
ņiem jāpieturas.

Tālāk še ir paskaidrots, ka polītiskā apsardzē
ir viena nodaļako sauc par slepeno aģentūru, un ir
noradīts, ka ta ir pati galvenā: «Polītiskās apsar-
dzes galvenais faktors ir slepenā aģentūra, kura
dod iespēju sekot visam, kas notiek valstī.» — Nu
paskataities_ vien, kas te ir skaidri un gaiši teikts!
Drusciņ talak teikts, no kā tā slepenā aģentūra sa-
stāv, kas viņa īsti ir: ^<N_e par velti politiskā polici-
ja slepeno_aģentūru deve par savām acīm un au-sim.» — Ta tad polītiskās pārvaldes policijas acis un
ausis ir šissvarīgais orgāns — slepenā aģentūra —«Pie slepenas aģentūras pieskaitāmas visas tās per-
sonas

^
kuras politiskas apsardzes oficiālā dienestā

nesastāv,» — ta tad oficiālā valsts dienestā aģenti
nesastāv, — «bet pastāvīgi, vai pie gadījuma, pret
atlīdzību, vai bez tas_, slepeni sniedz politiskai ap-
sardzei ziņas par nelegālo organizāciju iekšējo un
arejo darbību.» — Tā tad tā nav kāda polītiskās
pārvaldes iestāde, bet tās ir ārpus viņas stāvošas
personas, kuras par naudu vai arī bez atlīdzības
sniedz politiskai pārvaldei ziņas par katras politi-
skas organizācijas

^
darbību. Tālāk sacīts, ka kat-

ram rajona vadītajam, katram rajona pārzinim,
katram atbildīgam darbiniekam jācenšas sadabūt
iespējami vairāk šādu slepenu ziņotāju. Laimiņa
kungs, liekas, ka slepens ziņotājs nav nekas pret-
likumīgs, bet drīz Jūs to redzēsit. «Sevišķa vērī-
ba_ piegriežama tādu ziņotāju iegūšanai, kuri, sa-
stāvēdami nelegālās organizācijās, pastāvīgi
un periodiski sniegtu ziņas, apgaismojot šo organi-
zāciju darbību.» Redziet, Laimiņa kungs, pasakait
to likumu,_ uz kura pamata kāda persona var iestā-
ties

^
nelegālā organizācijā un viņu var nesaukt uz

zināma likuma pamata pie atbildības. (Iekšl. mini-
stris

^
E Laimiņš no vietas: «Viņa tiek saukta!») Es

jautāju, kur ir vel trakāka nemorāle nekā pašreiz
apgalvo ministris. (/ Bahdis no strādnieku un
zemnieku frakcijas: «To Jūs aizstāvat!») — To Jūs
aizstāvat, Baloža kungs! — No vienas puses, mini-
stra _kungs, Jusu_ polītiskās pārvaldes aģenti uzok-
šķere kādu cilvēku, i kas ir nelegālā organizācijā,
dabu viņu sava dienesta, maksā viņam naudu par
ziņu sniegšanu, un tad, kā Jūs sakāt, viņu par to
sauc pie_ atbildības. (Starpsauciens.) Ak Jūs tā
nedomājāt? Ja Jūs tā neesat domājuši, tad pasakait,
ko nozīme šeit sacītais: «Sevišķa vērība piegrie-

žama tādu ziņotāju iegūšanai, kuri, sastāvēdami
nelegālās organizācijās, pastāvīgi un periodiski
sniegtu ziņas, apgaismojot šo organizāciju darbību».
Te tā teikts melns uz balta. (Starpsauciens.) —
Ausēja kungs, Jūs to varat vēlāk izlasīt! — Šī in-
strukcija skaidri pasaka, ka nelegālās organizācijās
sastāvošas personas ziņo politiskai pārvaldei: «Sle-
penie ziņotāji pēc sniegto ziņu svarīguma un rakstu-
ra sadalās divās grupās: informētājos un slepeno
organizāciju dalībniekos». Tā tad vieni ir informē-
tāji, kas nav slepenās organizācijās, otri turpretim
ir slepeno organizāciju dalībnieki. Runājot.par sle-
peno organizāciju dalībniekiem, ir teikts, ka, pie
otras slepeno zinātāju grupas pieder tā saucamie sle-
peno organizāciju dalībnieki. Minēto slepeno ziņo-
tāju grupaarī sastāda iekšējo un slepeno aģentūru
vārda tiešākā nozīmē. Otras grupas ziņotāji ziņo
par slepenam organizācijām, apgaismo slepeno or-
ganizāciju darbību no iekšienes, un tā kā polītiskās
pārvaldes uzdevums ir ne tik daudz atsevišķu per-
sonu, cik slepeno organizāciju darbības apkaroša-
na

^
tad, pats par sevi saprotams, kāda nozīme ir

otras grupas ziņotājiem.» —Tā tad te ir skaidri pa-
teikts, ka slepenas organizācijās sastāv polītiskās
pārvaldes aģenti.

Kā viņus iegūt? «Slepeno organizāciju dalīb-
nieki iegūstami grūtāk nekā vienkāršie ziņotāji. Kā
viens no vairāk izplatītiem otrās grupas slepeno zi-
ņotāju iegūšanas paņēmieniem ir tas, ka šim nolū-
kam mēģina izmantot kādu slepenas pretvalstiskas
organizācijas aizturētu personu, apsolot viņai pil-
nīgu rehabilitāciju, vai arī pārliecinot mainīt poli-
tiskos uzskatus u. t. t. ..vajaga pārliecinoši ieskai-
drot,_ ka tviņujīdzdarbība netiks izpausta, un no pa-
ša sakuma pulēties iegūt varbūtējā ziņotāja pilnīgu
uzticību.» — Vel tālāk! Te nu vajagot būt ļoti uz-
manīgiem ar šīm personām: «Satiksmē ar ziņotāju
pirmkart_ jāsarga viņa_ darbība nelegālā organizāci-
ja;»— ta tad, lai sargātu, lai ļautu darboties, lai ne-
dabūtu zināt, kas viņš tāds, lai nedabūtu zināt, ka
viņam ir šādi sakari, un lai nepārtrauktu viņa sa-
karus ar nelegālo organizāciju, lai to neizdabūtu
no turienes. Lai viņš saprastu savu stāvokli, — vēl
talak teikts sekojošais: «Slepenais ziņotājs, ja viņš
ir slepenas organizācijas dalībnieks, var ieņemt ku-
ru katru amatu» — tā tad var atrasties pat nelegā-
las organizācijas priekšgalā.

Tas rakstīts polītiskās pārvaldes darbinieku
instrukcija. Es gribu jautāt iekšlietu ministra kun-gam, vai politiskas pārvaldes darbinieki nerīkojas
pec šis instrukcijas? Vai tur nav slepeno organizā-ciju darbinieki? Vai tie nav tie ziņu sniedzēji?

^
Kāds manas frakcijas kollēga starpsaucienā mi-

nēja, ka pastāv zināms kontakts starp nelegālām or-
ganizācijām un polītisko pārvaldi un ka Latvijā
kommūnistu kustību vadot politiskāspārvaldes
aģenti. Šeit ir mīklas atrisinājums. Tas tā nav pir-
mo reizi._ Šinī instrukcijā ir sacīts, ka nelegālā or-
ganizācija var atrasties personas visādos amatos, tā
tad var ieņemt dažādus amatus, un sniegt ziņas po-litiskai pārvaldei.

Man nāk atmiņā vecā Krievija, kur tika lietota
št pati metode. Ir zināms gadījums valsts domē, ka
kreisas strādniecības deputāts Maļinovskis bija po-
litiskas policijas aģents un saņēma algu no politi-
skas policijas. Tagad arī Latvijā lieto tos pašus pa-
ņēmienus. Kaut ko nemorāliskāku, kaut ko neglī-
tāku grūti iedomāties.

Man mēģinās šeit atrunāties, ka polītiskās
pārvaldes aģenti taču nedarbojas nelegālā organizā-

i
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cija ka aktīvi biedri. Neviens nelegālā organizāci-
ja nav tāds vientiesītis, ka uzticētos vienkāršam
novērotajam un neprasītu aktivitātes. Ja kāds grib
sniegt ziņas politiskai pārvaldei par kādu organizā-
ciju — to es ka vecs nelegāls darbinieks varu šeit
uzsvērt —, viņam jābūt ļoti aktīvam. Tā tad no
vienas puses šis slepenais ziņotājs palīdz izgatavot
proklamācijas, piedalās debatēs u. t. t, bet kad vi-
ņa, varbūt, paša rediģēto proklamāciju paņem izla-
sīt kāds cits, kurš varbūt pirmo reizi mūžā pieska-
ras tādai proklamācijai, šo cilvēku tūlīt notver un
sodī, kamēr aģents paliek nesodīts. No visām lie-
cībām apsūdzības rakstos var lasīt starp rindiņām,
ka liecības, ko nodevuši polītiskās pārvaldes ierēd-
ņi, ir tādas, kuras var nodot tikai tāds cilvēks,
kurš ,ir lietas kursā — tikai tas var sīki zināt, ka pie-
mēram tur un tur notikusi sapulce, un ka šinī sa-
pulcē pārrunāts tas un tas. Skaidri redzams, ka šie
cilvēki nav tās ziņas smēlušies citur, kā paši sa-
stāvēdami šinī organizācijā.

Tās ir tās metodes, kuras lietoja vecās Krievi-
jas policija. Bet jāsaka, ka šīs metodes ir nosodī-
juši ne -tik vien sociāldemokrāti, bet tās ir nosodī-
jusi arī godīgā pilsonība, godīgā liberālā Krievijas
pilsonība. Provokātora Azefa lietu valsts domē no-
sodīja visa Krievijas liberālā pilsonība. Toreiz šī
pilsonība pateica, ka ar šādām metodēm noziedzī-
bas valstī nevar apkarot, ka tas ir nepielaižami.
Jāsaka, ka demokrātiskā valstī tām nepavisam nav
vietas. (Iekšlietu ministra E. Laimiņa starpsau-
ciens.)

Laimiņa kungs, tam apgalvojumam, ko Jūs
šeit sakāt no vietas, nav nekādas nozīmes.! Tas
vienmēr ir apgalvots. Bet šo instrukciju taču ir sa-
stādījuši polītiskās pārvaldes darbinieki, un šie dar-
binieki, kas to lasa, vēl šodien šo Instrukciju tur
svētu. Mums ir pierādījumi, ka tas tā ir arī vēl šo-
dien. Tās liecības, kuras devuši polītiskās pār-
valdes ierēdņi, skaidri rāda, kādā veidā ziņas ie-
gūtas. Slepenie aģenti nav vis vienkāiši novērotā-
ji, bet gan nelegālo organizāciju dalībnieki.

Man jums, kungi, jāsaka, ka šāda sistēma ir
apkaunojoša demokrātiskai Latvijai. Un ja politi-
skā policija šādu sistēmu lieto, tad sociāldemokrātu
frakcijai skaidri un noteikti jāpasaka, ka šādai po-
litiskai policijai Latvijā nav vietas; tāpēc mūsu par-
tija, sociāldemokrātu frakcija, 'esniegs attiecīgu
priekšlikumu tos līdzekļus, kas tiek izlietoti šādā
apkaunojošā un nemorāliskā veidā politiskai polici-
jai turpmāk izlietot citam ražīgākam nolūkam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā krie-
viski):*) Deputātu kungi! Nebiju domājis šodien
piedalīties vispārīgās debatēs par Iekšlietu ministri-
jas budžetu, bet deputāts Kaļļistratovs un deputāts
Jeršovs savās runās bija it kā sprauduši sev par
mērķi pamudināt mani to darīt. Es nolēmu atvie-
glot viņiem šo uzdevumu uri(nedaudz saistīšu jūsu
uzmanību.

Deputāts Jeršovs piezīmēja, ka, neskatoties
uz manu tuvumu tagadējai koalīcijai un tagadējai
valdībai, tomēr esot manāms, ka mūsu sabiedriski-
polītiskā organizācija un es kā deputāts cenšoties
izpatikt zemniecības masām, it īpaši viņas mazāk
pārtikušai daļai. Te man jāatbild, ka mēs ne tikai
uztveram, bet pilnīgi labi dzirdam,ko runā mūsu

*) Runātāja atreferējums.

zemniecība un ko grib krievu zemnieki. Taisni šo-
dien man gribas uzsvērt, ka, ieejot tagadējā koalī-
cijā, mēs paglabāsim šo jutību pret zemnieku inte-
resēm. Ieiešana koalicija mums šo dzirdi neat-
ņems. Mēs nekļūsim kurli pret uzdevumiem un jau-
tājumiem, kas interesē plašās krievu lauku iedzīvo-
tāju masas. Ieejot koalīcijā, es apliecinu, ka mēs
dzirdēsim un redzēsim visu to, kas nepieciešams
mūsu vēlētāju interešu aizsargāšanai. Mēs, ar sa-
vu balsi atbalstot tagadējo valdību, nekļūsim akli
pret zemnieku vajadzībām.

Uz Jeršova vārdiem gribu vēl atzīmēt, ka mēs
neizlaidīsim iz acīm arī to grūto stāvokli, kas brī-
žiem krasi parādās pierobežas joslā. Starp citu, iz-
mantojot gadījumu, vēršu valdības uzmanību uz
vienu zvēriskas piekaušanas gadījumu pierobežas
joslā. Ne visai sen atpakaļ šāds mierīgu zemnieku
piekaušanas gadījums, kas vērsa uz sevis vispārē-
ju uzmanību, bija Kačanovas pagastā. Šo lietu ga-
lu galā nodeva izmeklēšanai un novirzīja uz kara
tiesu, kur piekaušanā vainīgie saņems pelnīto sodu.
Bet Linovas pagasta Karpļevas sādžā atkal ir pie-
kauts zemnieks Pavlovs. Viņš ir sists stipri, bez
žēlastības. Šis gadījums atšķiras no Kačanovas ga-
dījuma tikai ar to, ka piekautais ir Latvijas atbrī-
vošanas cīņu dalībnieks-partizāns. Ilgi gaidītās ap-
balvošanas vietā ar zemi vai citādi minētais Pav-
lovs saņēmis «apbalvojumu» no vietējiem robežsar-
giem, par ko nav daudz, ko runāt. Mēs neaizve-
ram acis šādu bēdīgu notikumu priekšā un noteikti
prasīsim to iznīdēšanu nekavējoties. Mēs prasām
nodot bargai tiesai visus tos, kas piedalījušies var-
mācība pret partizānu Pavlovu un viņa ģimeni.

Mes neesam bijuši un nebūsim kurli pret cietu-
šo vaimanām. Un ja pat Jeršovs nenoliedz, ka mēs
uztveram un esam jutīgi pret dažāda veida zemnie-
ku dzīves jautājumiem, tad sakarā ar šo piezīmi es
paziņoju, ka mēs vērsīsim valdības uzmanību vēl
uz daudziem' brīvības cīņu dalībniekiem, kuriem vēl
nav Latvijas pavalstniecības, kuriem nav vēl noteik-
tas tiesības šeit dzīvot, kuriem nav, varbūt, pat tie-
sības uz darbu. Šo pilsoņu stāvoklis ir ļoti grūts, un
tomēr viņu likumīgā vēlēšanās iegūt. Latvijas pa-
valstniecību ir noraidīta bieži vien niecīgu iemeslu
dēļ. Ieejot koalīcijā, mēs arī to neaizmirsīsim un
prasīsim šī jautājuma nokārtošanu. Bezpasu parti-
zāni, bezpajumtas atbrīvošanas cīņu dalībnieki —
tas taču ir kaut kas neticams!

Bet ja jau reiz runā par pierobežas apstākļiem
un par atsevišķiem incidentiem pierobežas joslā, tad
nevar klusu ciešot paiet garām vēl vienam svarī-
gam notikumam, kas ilgāku laiku ir saistījis sabie-
drības uzmanību. Šo gadījumu jaupieminēja kā de-
putāts Kaļļistratovs, tā deputāts Jeršovs. Parei-
zāki būtu nosaukt to par pierobežas — avīžu inci-
dentu. Tas ir avīzes «Sevodņa» darbs. Te runāja
par preses netīrīgumu un sevišķi par šīsavīzes netī-
rīgumu. Daudzās lietās nevar nepiekrist vienam no
diviem iepriekšējiem runātājiem.. Un, lūk, te man
ir iespēja, šinī gadījumā, atsaukties labvēlīgi par
iekšlietu ministra rīcību. Atkārtoju, mes nebūsim
akli un kurli neatkarīgi no tā, vai tas kādam patiks,
vai nepatiks. Iekšlietu ministris ir devis rīkojumu
izsūtīt no Latvijas robežām avīzes «Sevodņa» līdz-
strādnieku Orečkina kungu, Deputāts Kaļļistratovs
to nosauca par «uzpurni presei». Es domāju, ka
šinī gadījumā tas nav pareizi. Man, pilnīgas pre-
ses brīvības aizstāvim, tomēr jāapsveic šis iekšlie-
tu ministra rīkojums. Avīze, kas likusi un vēl ta-
gad liek par sevi tik daudz runāt, ne pirmo reizi iz-
dara kaut ko tādu, kas vēršuz sevi visas sabiedrības,



951 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 26. sēde 11990. gada 4. ap r ilī. 952

administrācijas, valdības un pat ārvalstu pārstāvju
uzmanību. Es atgādināšu dažas no šīm lietām.

Jūs atceraties, deputātu kungi, gadījumu ar
Latvijas aizņēmumu Amerikā, kura dabūšanai esot
lielas un sekmīgas pūles pielicis ne no viena tādai
rīcībai nepilnvarotais deputāts Dubins. Jūs atcera-
ties, kāds rezultātā bija neērts stāvoklis. Visiem ta-
ču vēl ir atmiņā, ka par šiem nedarbiem — atļau-
jiet tā izteikties — atsaucās negatīvi gandrīz visa
Latvijas prese. Un galu galā viss tas bija noticis
vienīgi deputāta Dubina reklamēšanai. Latvijas in-
tereses bija pilnīgi aizmirstas. Avīze pati juta, ka
pāršāvusi pār strīpu, bet, rūpējoties par savu «pre-
stižu», veltīgi meklēja veidu, kā mīkstināt stāvo-
kli. Jūs atceraties, ar kādiem bungu rībieniem tika
aprakstīts it kā neatturamais Padomju Krievijas
zemnieku uzbrukums, kuru gaidīja šī avīze. Vairāk
dienu no vietas avīzes slejās tika ievietoti milzīgi
raksti par zemnieku tuvošanos Latvijas robežai.
Šie raksti radīja uztraukumu Latvijas iedzīvotājos
un dažos apgabalos izsauca pat paniku. Daudziem
ļoti daudziem tēlojās priekšā šī noplīsušo, izsalku-
šo un lipīgām slimībām sasirgušo zemnieku uzbru-
kuma aina. Visam tam bija vēl piepīts Romas pā-
vesta vārds, kurš it kā taisoties palīdzēt šiem bēg-
ļiem, kas pamākšot Krievijas kaimiņvalstu au-
strumrobežas. Galu galā visa šī lieta izrādījās ne
tikai izpūsta, bet pat pilnīgi izdomāta, no pirksta
izzīsta. Apbrīnojami avīzei «Sevodņa» taču ir
ciešs kontakts ar Iekšlietu ministriju un vispār viņa
nav slikti apgādāta ar ziņām. Bet viņa negribēja zi-
nāt to, kas bija zināms mūsu valsts iestādēm, kas
bija zināms mūsu robežsargiem. Mūsu pierobežas
administrācija nemaz negatavojās uz to, ar ko drau-
dēja «Sevodņa» savās slejās. Mūsu pierobežas iz-
pildu orgāni domāja tikai par to, lai šīs «avīžu bun-
gas» Padomju Krievijā neizlietotu pēc saviem ieska-
tiem un aprēķiniem. Robežsargi gatavojās uz to,
lai bēgošu zemnieku veidā nepārnāktu robežu pa-
domju aģenti informācijas vai citos nolūkos. Tas ir
viss. Visā šai lietā'mani pārsteidz tas, ka «Sevod-
ņa» līdzstrādnieku, ierindas līdzstrādnieku Orečki-
na kungu pavada gar pierobežas līniju ne tikai vie-
tējas apriņķa pašvaldības loceklis, bet arī robežsar-
dzes augstākais pārstāvis. Orečkina kungam par
adjutantu piekomandēts kapitāns Jansons. Man lie-
kas, ka robežapsardzības lietai, būtu labāk, ja Jan-
sona kungs neatrautos no saviem tiešiem pienāku-
miem. Rodas jautājums, ko piekomandētu par ad-
jutantu tādā gadījumā, jabrauktu kāds augstāks re-
dakcijas loceklis. Vai tādiem gadījumiem nav jau
sastādīts kāds noteikts saraksts? Piemēram gadī-
jumā, ja gar robežu brauktu Milruda kungs, vai tad
viņu nepavadītu jau pulkvedis Bolšteins? Bet gadī-
jumā, ja tādā izpriecas braucienā gar robežu dotos
pats godājamais Gantmaņa kungs, vai tad nevaja-
dzētu piekomandēt par adjutantu kādu no armijas
štāba dežūrējošiem ģenerāļiem, vai sevišķu uzde-
vumu ģenerāli? Uzdrošinos domāt, ka robežsargu
uzdevumos neietilpst pienākums nēsāt reportieru
portfeļus un čemodānus.

I

Ieejot labā spārna koalīcijā, mēs arī šādās lie-
tas nedomājam turēt acis ciet.

Man nāk prātā kāds «Jaunāko Ziņu» raksts, kas
bija veltīts laikraksta «Sevodņa» takta trūkumam
rupjībām sakarā ar tā rakstiem pirms jaunā Padom-
ju Krievijas pārstāvja Sviderska kunga atbraukša-
nas. Visiem atmiņā šī laikraksta «Sevodņa» uzstā-
šanās, kuru nevar apzīmēt citādi, kā par huligāni-
sku. Tie ir spilgti piemēri avīžu huligānismam. Ve-
sela rinda Latvijas laikrakstu ir izturējušies norai-

dosi pret laikraksta «Sevodņa» uzstāšanos. Laik-
raksts «Jaunākās Ziņas» asā rakstā atzīmēja, kādu
ļaunumu rada laikraksta «Sevodņa» nostāšanās
draudzīgu attiecību nodibināšanā ar mūsu kaimi-
ņiem. «Jaunākās Ziņas» aizrādīja, ka Latvijas val-
dība var saņemt diplomātisku notu, ko, protams, ne-
var uzskatīt par notikuma pozitīvu rezultātu. Bet
«Sevodņa» bungas nerimstas. Vakar bungas, šo-
dien bungas, un rīt bungas... apžēlojieties! Šī
bungu rīboņa iejaucas diplomātiskā darbā, jauc,
traucē, grauj to darbu, ko strādā Latvijas valdība,
nostiprinot draudzīgas attiecības ar visiem mūsu
valsts kaimiņiem. Mums visiem zināms, ka mūsu
valdība neatlaidīgi strādā taisni šo darbu. Un es iz-
lietoju gadījumu, lai to pateiktu no šīs tribīnes. Vēl
nesen šeit deputāts Cielēns noturēja plašu un inte-
resantu runu par Latvijas ārlietu polītiku, kas iz-
sauca labas atsauksmes un lielu uzmanību. Ieejot
koalīcijā, sakarā ar visu teikto, mums jāpaziņo, ka
mes nepaliksim kurli un akli.

Bet tas vēl nav viss. Izlutinātā «Sevodņa», sa-
va aplomba, aizmirstot katru atbildības sajūtu, ir
pārkāpusi visas takta robežas, kādas pielaiž pilnīga
preses brīvība. Viņas līdzstrādnieki ir pārkāpuši
pāri ne tikai minētām robežām, bet galu galā arī
valsts robežām. Kā jums, deputātu kungi", zināms,
šī laikraksta līdzstrādnieks, Orečkina kungs ir de-
monstratīvi pārgājis robežu uz SSSR un par to izai-
cinoši rakstīja savos rakstos no pierobežasj Tas
tomēr atkal izsauca zināmas nepatikšanas. Un ja
iekšlietu ministris atrada par labāku izraidīt Oreč-
kina kungu no Latvijas _ robežām, tad es to tikai ap-
sveicu

^
Ieejot koalīcijā, mēs, protams, ari to turē-

sim prata.
Gadījumam, ja pret Orečkina kungu un laikrak-

stu «Sevodņa» spertie soļi tiktu mīkstināti, mēs arī
sev atstājam parvertpšanas tiesības. Ja tāda mīk-
stināšana notiks, tad mēs domāsim, ka ministris ir
pārvērtējis ne_ tikai Orečkina un «Sevodņa» uzveša-
nos, bet arī vel kaut ko citu, kaut ko lielāku un sva-rīgāku.

Ieejot koalīcijā, mēs galvenā kārtā ievērosim
valdjbas un koalicijas aprindu jaunos solījumus par
dažādiem soļiem lauksaimniecībā. Mēs vispirma
kārta domājam mums dotos solījumus — izpildīt
veselu rindu zemniecības vēlēšanos. Tikko pagā-
jušasmusu partijas apriņķu konferencēs, kas apvie-no ap sevi pāri par 15.000 zemnieku, tika izteikti
plašo krievu tautības zemniecības aprindu kārtējie
velejumies. Par šiem vēlējumies mēs jau sen runā-
jam ar attiecīgam personām. Vienu no šiem vēlē-*
jumies, vienu musu prasību valdība jau izpildīja, 3
dienas atpakaļ, pieņemot Saeimā likumu, ka zem-niekiem ir tiesība dzēst savus sēklas parādus ari
nauda par tam tirgus cenām, kādas noteiks Ministru
kabinets. Šīs musu prasības_ izpildīšana uz sarunu
pamata jau mums uzliek zināmus pienākumus pret
valdību. Beztammums apsolīts, ka tikšot izpildīta
zemnieku velēšanas par sēklas parādu nomaksas
termiņa pagarināšanu vel uz ilgāku laiku. Mums
apsolīts, ka linu cenas nekādā ziņā šinī sezonā ne-
tikšot pazeminātas, kaut arī pasaules tirgū maksātu
vel mazāk. Tāpat mums apsolīts, ka tikšot izpildīta
vel viena musu organizācijas prasība par pilnīgu
seklas paradu dzēšanu atsevišķos gadījumos cietu-
šiem no krusas, seklas nedīgšanas u. tml., atstājot
zemkopības ministrim tiesību pieļaut iztrūkumu
seklas parada dzēšana kopsummā par vairāk desmi -
tam miljonu rubļu. Mums apsolīts spert vēl citus so-
ļus lauksaimniecības labā, pie kuriem pašlaik negri-
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bu apstāties, bet pie kuriem, varbūt, sīkāki apstāšos,
apspriežot Zemkopības ministrijas budžetu.

Daži runātāji, kas šeit uzstājās, norādīja uz ma-
ni, ka uz tādu, kas piegriezis vērību jaunradītiem
nodokļu piedzīšanas aģentiem jeb pagastu nodokļu
piedzinējiem, kuri nodokļus piedzen bez kādas iz-
šķirības, pie kam atcerējās, ka šis jaunais nodokļu
piedzinēju jeb tiesas pristavu institūts līdzinoties vē-
sturiskiem tatāru laikmeta nežēlīgajiem baskakiem.
Mums šķiet, ka jaunā piedzinēju institūta radīšana
un piemērošana nav vietā tagadējā laikā un ir ne-
lietderīga. Nav nekāda pamata teikt, ka Latgales
zemnieki negribot maksāt nodokļus. Normālos ga-
dos zemnieki izpildīja savus pienākumus, bet viens
ražīgs gads nevar segt trīs neražīgu gadu zaudē-
jumus, nevar atjaunot 1928. gada katastrofā izpostī-
to saimniecību. Tomēr pagastu nodokļu piedzinē-
jiem nevajadzētu būt tik nežēlīgiem, ja pagastu val-
des būtu taupīgākas ar tautas grašiem. Ja turpretim
apriņķu pašvaldības izsvaida 'simtiem tūkstošiem
rubļu šo līdzekļu, tad nav brīnums, ka viņas paliek
bez santīma, kad jāizpilda visneatliekamākās prasī-
bas, un nav brīnums,ka beigu beigās ķeļras pie pēdē-
jās govs saimniecībā,pie zemnieka pēdējā darba zir-
ga. Es tūlīt šeit minēšu tādu pārvaldi, kas izšķērdējusi
simtiem tūkstošiem zemnieku naudas, turpina tagad
izšķērdēt lielas summas sabiedriskas naudas un tai
pašā laikā nodarbojas ar zemnieku pēdējās mantas
pārdošanu.

Valsts kontroles revīzija Jaunlatgales apriņķa
pārvaldes darbībā dod apmēram sekojošo ainu. Pa-
balsta izsniegšanai plūdos cietušām saimniecībām,
tika iepirkti 10.000 pudu āboliņa lopbarībai. Iepir-
kās pie Smukalna un Feodorova, maksājot 117rub-
ļu pudā, tai laikā, kad vietējie zemnieki tādu pašu
āboliņu piedāvāja par 85—100 rubļiem pudā. Kā
Feodorovam, tā Smukalnam izsniedza avansus. Die-
nestā neesošais skolu inspektors Baško saņēma
avansu 5.000 rubļu apmērā, lai gan uz to viņam ne-
bija nekādu tiesību. Pārvaldes priekšnieks izrak-
stīja sev virs normas 14.000 rubļu braucieniem. Ap-
riņķa techniķis Beķers neuzrādīja attaisnojošus do-
kumentus vēl no 1926. gada par 245.000 rubļu, lie-
kas, aiz laika trūkuma, uņ techniķis Vechters — ko-
pā par 1.300.000 rubļiem. Loti devīgi izdeva avan-
sus sēklas apgādātājiem. Piemēram kooperatīvs
«Linsēkla» līdz šim laikam nav atdevis 315.000
rubļu tās naudas, ko saņēmis sēklas iepirkšanai zem-
niekiem. Uz Zemkopības ministrijas uzstāšanos ne-
kārtīgajiem piegādātājiem valde uzlika naudas so-
du, bet šīs summas nav piedzītas un nav arī ierak-
stītas grāmatās, un proti: no «Linsēkla» — 167.200
rubļu un no Smukalna — 1.083.500 rubļu. Kopsummā
šinī lietā no vairākām personām pienākas pāri par
2.800.000 rubļu. Bez tam uzticības nepelnošajam
Smukalnam, neievērojot likumīgos noteikumus, no-
dota kādas ēkas būve par vairāk nekā 10.000.000
rubļu.

Lūk, kā saimnieko apriņķa valde. Bet šīs paš-
valdības darbinieki nenoskumst. Pēdējās dienās
zem apriņķa valdes protekcijas Višgorodas pagasta
padomes priekšsēdētājs Trofimovs nopircis Višgo-
rodas sādžā 2 ha zemes par 400.000 rubļiem. Tas ir
atkal viens kārtējs tautas naudas izšķērdēšanas ga-
dījums. Saprotams, ka izsvaidot tik lielas summas
un paliekot bez līdzekļiem visnepieciešamam, šī ap-
riņķa valde spiež pagastu valdes izpostīt zemnieku
saimniecības.

Es dzirdu pašreiz dažādas piezīmes no sociāl-
demokrātu soliem. Varu tikai dot padomu deputā-
tam Ulpem ar šādām piezīmēm un jautājumiem

griezties pie Trasuna kunga un viņa draugiem. Tra-
suna kungs ir pazīstams kā cilvēks ar kreisiem uz-
skatiem un kā Latgales radikālu un progresistu va-
donis. Viņš un Pabērzu kungi ir mazsaimnieku un
bezzemnieku pārstāvji.

Mēs_gandrīz gadu bijām opozīcijā, kopīgi vē-
loties panākt kabineta krizi, bet Trasuna un Pabēr-
za kungi pabalsta valdību nepārtraukti. Viņi tā
tad atzīst, ka valdības politika nepārtraukti atbilst.
Latgales mazzemnieku un bezzemnieku interesēm.
Mēs turpretim uz šo lietu skatījāmies citādi. Gadu
atpakaļ mēs aizgājām no valdības koalicijas un at-
teicāmies no viceministra posteņa. Bet tagad mēs
panācām kategoriskus valdības solījumus — spert
veselu rindu soļu lauksaimniecības pacelšanas labā

Ar šiem maniem aizrādījumiem gribēju tikai
īsumā atbildēt uz piezīmēm par mūsu patieso zem-
niecības noskaņojuma un vēlēšanos uztvērumu, par
mūsu atsaucību uz zemniecības vajadzībām. At-
kārtoju, ka mēs tās ne tikai uztveram, bet arī dzir-
dam, redzam, zinām, un panākam vajadzīgos lī-
dzekļus. Ieejot pēc vesela gada pārtraukuma taga-
dējā koalīcijā, kurā bez pārtraukuma piedalās Lat-
gales mazturīgo bezzemnieku kreisie pārstāvji, mēs
nekļūsim akli un kurli pret mūsu vēlētāju vajadzī-
bām. Mēs vēlreiz mēģināsim uzticēties šai valdī-
bai, bet ja mūsu cerības nepiepildīsies, mēs vilksim
attiecīgas konsekvences.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Veckalnam.

A. Vecķalns (sociāldemokrāts): Runājot par
Iekšlietu ministrijas budžetu, vēlreiz jāaizrāda uz
tām represijām, ko ļoti bagātīgā mērā lieto pret
strādniekiem tagadējā Celmiņa kunga valdība un arī
iekšlietu resora vadītājs Laimiņa kungs. Mums vēl
ir ļoti dzīvā atmiņā notikumi sakarā ar bezdarbnie-
ku demonstrācijām 1929. gada janvāra sākumā, kad
Laimiņa kungs pierādīja vislielāko brutalitāti gan
bezdarbnieku demonstrācijās, gan arī vēlāk — 11.
janvārī vispārīgās Rīgas strādnieku demonstrācijās.
Tās patvarības un brutalitāte mums vēl ir ļoti svai-
gā atmiņā,

Bet jāaizrāda vēl, ka Celmiņa kungs ļoti aktī-
vi un nekautrīgā kārtā iejaucas saimnieciskās cīņās,
katrā ieilgstošā saimnieciskā konfliktā, kur abām
pusēm — strādniekiem un uzņēmējiem ilgstoši jā-
cīnās. Laimiņa kungs ar sev padotiem policistiem
šādos gadījumos vienpusīgi nostājas uzņēmēju pusē
— fabrikantu kalpībā, aizmirstot mūsu likumus un
izpildot tikai to, ko fabrikanti liek, rīkojoties tā, kā
tas vajadzīgs fabrikantiem, lielrūpniekiem, pilnīgi
ignorējot strādniekus un viņu tiesības. Pagā-
jušā vasarā mums bija vairāk lielāku saimniecisku
streiku. Streikā Vidzemes vilnas manufaktūras
fabrikā un arī Dancigera austuvē policija rīkojās
patvarīgi. Ne tikai arestēja streika posteņus, kas
līdz šim bijuši atļauti, kas nav aizliegti arī mūsu
konstitūcijā, bet nogāja pat tik tālu, ka neatļāva
streika posteņiem nostāties fabriku tuvumā, neat-
ļāva stāvēt pie Dancigera vārtiem, vai vārtu tuvu-
mā 100 līdz pāris simts soļu uz vienu un otru pusi no
vārtiem.

Ir bijuši gadījumi, kad garāmejoši strādnieki ir
apcietināti, aizvesti uz policijas iecirkni tikai tāpēc
vien, . ka policistiem tie ir izlikušies aizdomīgi.
Mums ir noteiktas ziņas, ka pats Laimiņa kungs ir
instruējis policistus, ka viņiem jārīkojas brutāli, va-
rot rīkoties, neievērojot līdzšinējās likuma normas
un parašas, bet ar brutālu roku jāraugot sagraut
strādnieku saimnieciskā cīņa un vienpusīgi, ar visu
brutalitāti, jānostājas uzņēmēju pusē.
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Tādu faktu mums ir vesela virkne. Mes atce-
ramies vēl rudens dienas, oktobri, kad izceļas ģene-
rālstreiks, kurā Rīgas un vispār Latvijas iedzīvo-
tāji izteica savu protestu tagadējai koalīcijai un val-
dībai galvenā kārtā par slimo kasu sakropļošanu sa-
tversmes 81. panta kārtībā. Šai protesta streikā
Laimiņa kungs atkal vienpusīgi ar visbrūtālākiem
līdzekļiem nostājās reakcijas pusē un kājām mīdīja
strādnieku tiesības.

Tāda rīcība nav pielaižama, nerunājot jau par
pagājušā gada notikumiem dažādos policijas iecirk-
ņos, kur cilvēki ir piekauti, ir gājuši bojā un nomiru-
ši pēc spīdzināšanām. Laimiņa kungs līdz šim tos
galvenos vainīgos, kas ir darbojušies šinīs spīdzi-
nāšanās, nav varējis atrast.

Vēl tagad, gandrīz pusotra gada, atrodas poli-
cijas uzraudzībā strādnieku pārstāvji, kas piedalī-
jās pagājušā gada janvāra delegācijā pie Celmiņa
kunga. Laimiņa kungs ir devis speciālu norādījumu
iecirkņa uzraugam Dreimanim sastādīt protokolu
par to, ka strādnieki dziedājuši gluži nevainīgu
dziesmiņu, kurai ļoti maz kopēja ar revolūciju, var-
būt, tikai tik daudz, ka tā dziedāta 19/35. gadā:
«Kam duniet, jūs drūmajie zvani?»' — Te Celmiņa
kungs ar Laimiņa kungu ir pierādījuši savu vislie-
lāko enerģiju un cītību šinī novirzienā.

Protams, strādniecībai jāuzstājas vienoti, orga-
nizēti pret šādām nebūšanām, tāpat arī tai pilso-
nības daļai, kura saucas par demokrātiem, jāizsaka
savs slēdziens par tādu brutālu iekšlietu ministra
kunga rīcību, kas nav pielaižama.

Bet pie visām šīm parādībām jāaizrāda, ka zi-
nāma loma piekrīt arī tā saucamiem kreisajiem (O.
Jankus no vietas: «Programmas otrā daļa sākas!»),
un te loti aktīva loma piekrīt Saeimas kommūnistu
frakcijai, kura ir vislabākais kalps tai pašai buržu-
āzijai, par kuru Jankus tik daudz šeit runā un klā- '
sta. Ja tagadējā reakcija un Laimiņš var rīkoties
ar tik lielu brutalitāti, tad tikai tāpēc, ka viņam ir
radies kāds pusducis kommūnistisku palīgu Saeimā
(starpsaucieni), kuri viņu atbalsta ir šeit, ir citās vie-
tās. Mēs redzam, ka Saeimā visnekautrīgāk uzstā-
jas pret strādnieku vienotu cīņu taisni kommūnistu
frakcija. Tas pats novērojams pašvaldības iestādēs,

»
gan Rīgas pilsētas domē, gan citur, kur kommūnistu
pārstāvji pilnīgi saprotas ar reakcionāriem. Tāpat
ka šeit Saeima, kopā ar visgalējiem reakcionāriem
— Reinhardu, Bergu un citiem, kommūnisti ķengā
organizētos strādniekus. «Latvis» pārdrukā savus
artiķeļus no kommūnistu-strādniieku un zemnieku
frakcijas laikrakstiem,, bet kommūnisHi pārdrukā
atkal no «Latvja», izņem laukā vajadzīgās vietas,
un pārdrukā. (Starpsaucieni.) Tā galu galā abas
šīs grupas viena otru atbalsta un strādā roku rokā.
Šis jaukšanasdarbs ir devis Laimiņam to ieroci, ar
kuru viņš tik pārdroši var rīkoties, zinādams, ka ir
viena grupa kreiso, kas uzskata par savu pienākumu
nākt viņam palīgā jaukt un putināt to organizēto
spēku, kas ir strādniecībai, un reizē ar to dot ie-
spēju reakcijai trakot un Laimiņam iespēju izrēķi-
nāties ar strādniekiem. (Starpsaucieni.)

Jūsu bijušais idejiskais vadītājs provakātors Lī-
cītis bāž viltotu naudu arodbiedrības skapī, saglabā
proklamācijas aiz plauktiem un tad pazvana politi-
skai pārvaldei: «Nāciet nu, es esmu savu pienāku-
mu izdarījis!» — Notiek aresti, ir apcietināti kādi 70
Rīgas strādnieku pārstāvji; daži ir sodīti, viens
pat notiesāts uz 6 gadiem katorgas darbos. Turpre-
tim provokātors Līcītis izgāja sveikā, tas nekādu
sodu nedabūja. Redziet, tas ir viens no jūsu lielā-

L

jiem vadoņiem, kurš bija speciāli sūtīts šurp no

Maskavas. Tāpēc nebrīnieties, ja strādnieki doma,
ka jūsu starpā ir daudz tādu provokatoru. Tiešam
nebūtu brīnums, ja arī jūsu frakcija sedetu kāds Ma-
ļinovskis. Kā jūs, kommūnisti, rīkojaties šeit, ap-
spriežot Iekšlietu ministrijas budžetu, uzbrukdami
tikai sociāldemokrātiem,! kritizēdami tikai sociālde-
mokrātu frakciju un Latvijas arodbiedrību central-
biroju, peļot Latvijas strādniecību vispār — viss tas
met tumšu ēnu uz jums. Sjradnieki ārpus Saeimas
ir pārliecināti, ka jūsu vidū ir tumši elementi. Es
saprotu, kāpēc Balodis šeit tik gari runāja — lai ne-
domājot, ka jūsu vidū ir provokatori, tikai ļaun-
prātīgas mēles to melšot. (Sauciens no vietas: «Ma-
ļinovskis sacīja to pašu!») Jā, arī Maļinovskis to
pašu sacīja. Mēs zinām, ka nelegālā organizācija
tādi subjekti spiežas iekšā, bet jūsu organizācija,
laikam, ir stipri pilna tādiem ļaudīm. No visas jū-
su līdzšinējās rīcības mēs tādu iespaidu gūstam. Jū-
su idejiskais cilvēks, Līcītis, par kuru es_ runāju,
bija pierādījums tam, kādi ļaudis atrodas jūsu rin-
dās. Laikam gan daudz tur ir šādu cilvēku. Mums
ir piesūtījuši rakstītu dokumentu daži Rīgas ielu
dzelzceļu kalpotāju lietā arestētie, kuripaziņo, ka jus
esat pauduši nepatiesību, ka viņi nav jūspilnvarojuši
šeit uzstāties viņu vārdā._ Šai protesta strādnieki
atsauc jūsu nepatieso uzstāšanos no šis katedras.

Mums ir arī vēl citi tamlīdzīgi gadījumi, kur
strādnieki ir nemierā ar jūsu jaukšanas taktiku, ar
ko jūs visu laiku nodarbojaties. Pie mums griezās
strādnieki no darba vietām un aizrādīja, ka viņi
nemierā ar jūsu rīcību, ka jūs runājat nepatiesību
par. Krievijas pasūtījumu nepieņemšanu. «Metali-

. sta» strādnieki apliecina, pretēji jūsu apgalvojumam,
ka viņu darbi nav izbrāķēti, ka jūs esat apvainoju-
ši strādniekus ļaunprātīgos nolūkos tikai tāpēc, ka
viņi ir organizēti. Es nezinu, kādam nolūkam
jums šī provokācija vajadzīga. Aizvien jūs uzstāja-
ties ar dažādiem provokatoriskiem paņēmieniem un
nepatiesības paušanu kā šeit, tā ārpusē.

Paskatīsimies, kā ir ar tā saucamo provokāciju,
par ko jūs te runājat. Mums ir diezgan daudz faktu,
kas liecina, kāpēc Balodim veselu stundu vajadzēja
runāt par provokācijām, kāpēc viņam vajadzēja
taisnoties. Es nerunāšu par maziem provokātoriem
jūsurindās, piemēram par Kārkliņu un citiem, bet
apskatīsim jūsu lielos, idejiskos provokātorus.

Šo lielo provokatoru starpā mēs sastopam Lī-
cīti. Kā vēlāk izrādījās, Līcītis bija atsūtīts no
Maskavas kā organizators, kā idejiskais vadītājs,
viņš saņēma reizē algu no kammūnistiem, no Rīgas
arodbiedrību centrālbiroja un vēl krietnu atalgoju-
mu no polītiskās pārvaldes kā tās aģents. Šis darbs
pilnos apmēros piešķirams kreisiem deputātiem —
kommūnistiem.

Balodis šeit uzstājās ar nepatiesiem apgalvoju-
miem. Viņš gribēja apvainot Rīgas darba biržas va-
dību, ka tur it kā notikušas provokācijas, aresti un
ka vainīgais esot sociāldemokrāts Jegers. Man jā-
paziņo,; ka Balodis pauda nepatiesību. Jegers vis-
pirms nav sociāldemokrāts. (J- Balodis no vietas:
«Un Ozoliņš?») — Nu Jūs pārejatuz Ozoliņu! —
Jegers nekad nav bijis un arī tagad nav sociālde-
mokrāts. Jūsu nepatiesības paušana ārpus šī nama
un šinī namā ir zināma Rīgas un Latvijas strādnie-
kiem. Kas attiecas uz arestiem, tur ir bijuši citi ie-
mesli. Tie meklējami jūsu pašu organizācijā, jo
jums nav bijis pietiekošas konspirācijas. Gatavojo-
ties uz saviem marta svētkiem., jūsu puiši, kas strā-
dā polītiskā pārvaldē, laikus paziņojuši, ka jūs gri-
bat uzstāties darba biržā. Sakarā ar to turp aizsū-
tīta policija, kas izjauca jūsu uzstāšanos un arestēja
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dažus cilvēkus. Šinī lietā jūs varat apellēt pie sa-
viem ļaudīm.

_ Baloža apgalvojums, ka Rīgas ielas dzelzceļu
strādnieki un kalpotāji esot nemierā ar sociāldemo-
krātu partiju un Latvijas arodbiedrību centrālbiroju,
nesaietas ar patiesību. Jūs gan mēģinājāt radīt tur
šķelšanos un ārdīt, bet šis darbs jums neizdevās.
Ja politiska pārvalde junisgāja talkā, taisni uz vēlē-
šanām strādniekus arestēdama, ar ko parādīja
jums līdzjūtību un tādā kārtā kopā ar tramvaju di-
rekciju iespaidoja vēlēšanas, tad tas ir bijis vai nu
nejaušs gadījums, vai zināms paņēmiens, lai saskal-
dītu organizēto strādniecību. Arī šis paņēmiens nav
devis vēlamos rezultātus. Ielu dzelzceļa strādnieki
un kalpotāji kā agrāk, tā tagad ir pievienoti Latvijas
arodbiedrību centrālbirojam un stāv slēgtās rindās
ar pārējiem Latvijas strādniekiem, pagriezdami jums
muguru.

Tāda pati neķītrība parādās arī jūsu prese. Man
pie rokas ir kāds raksts, kas iespiests jūsu žurnāla
«Biedris» Nr. 4., un šinī rakstiņā, starp citu, ir tāda
frāze: «SSS ir ne 1905. gada kaujenieki, bet melnas
sotņas pēcnācēji.» (O. Jankus no vietas: «Pilnīgi
pareizi! Vecķalns ir no melnās sotņas!») Lūk, kā
jūs zākājat un peļat strādnieku bērnus, kas nostāju-
šies zem sarkaniem strādnieku karogiem, lai aizstā-
vētu savas tiesiskās un materiālās intereses. Bet
strādnieki ārpusē pareizi novērtē šīs jūsu frāzes un
novēršas no jums, kas šādus rakstus var rakstīt,
kas runā šādas provokatoriskas runas šeit Saeimā.

Jūs neesat kopā ar strādniekiem; strādniekiem,
no tādiem, kādi jūs esat, jāizolējas,jāattālinās.
Strādnieki ir arī jūs izolējuši un jums vairs neklausa.
Ar to arī izskaidrojamas jūsu lielās dusmas, jūsu
īgnums, jo jūs redzat, ka jums zūd pamats zem kā-
jām, jums nav vairs iespaida uz strādnieku masām,
strādnieki novēršas no jums, joLatvijas strādnieki
ir pietiekoši apzinīgi, lai novērtētu tādus liekuļus, tā-
dus cilvēkus, kuriem patiesībā nav nekādu ideju,
kuri uzstājas šeit tikai ar frāzēm un provokācijām.
Ļai cīnītos pret strādniecību, jūs savā darbībā ejat
kopā ar labo spārnu, tā pārvēršoties par tiem, pār-
ņemot to funkcijas, kādas līdz šim bija nacionāli-
stiem, nacionālistiskiem huligāniem. (J- Baloža
starpsauciens.) Jaukšanu un huligānisku rīcību jūs
esat pierādījuši Tautas namā pagājušā gada 8. ok-
tobrī, to jūs pierādījāt arī 11. oktobrī. Strādnieki ir
visu to novērtējuši. Tāpēc arī ir tas jūsu dusmu iz-
verdums pret organizēto strādniecību, pret arod-
biedrību centrālbiroju, pret sociāldemokrātu strād-
nieku frakciju. Nevarēdami šīs organizācijas izjaukt,
jūs ņemat priekšā atsevišķas personas, Bruno Kalni-
ņu, Veckalnu un citus un mēģināt nostādīt šīs perso-
nas strādnieku masām nevēlamā gaismā, lai ar to
itin kā iespaidotu masas pret partijas arodbiedrības
vadoņiem, bet šiem jūsu nepatiesiem apvainojumiem
un ķengājumiem panākumu nebūs, jo strādnieki sa-
prot jūsu neķītros nolūkus. Tās masas, kas grupē-
jas ap sociāldemokrātu strādnieku partiju U- Baloža
starpsauciens), kas grupējas ap «Strādnieku sportu
un sargu» un Latvijas arodbiedrību centrālbiroju,
arī turpmāk paliks organizētas un neklausīsies uz jū-
su ķengāšanos, tāpat arī neklausīsies uz katoļu ķen-
gāšanos.

Šeit Jukšinska kungs uzstājās ar personīgu ķen-
gāšanos, nepatiesības paušanu no šīs katedras. Juk-
šinska kungam tuvā pagātnē ir ļoti daudz melnu
dzīves traipu, ko var pierādīt ar lieciniekiem, gan
vagonos, gan ārpus vagoniem (starpsaucieni); Juk-
šinski tagadējā koalicija ir izvilkusi kā kādu lopiņu
no dēku netīrās ūdenspeļķes, nav ļāvusi sastādīt
protokolu un iesūdzēt. Šiskungs tagad uzstājas šeit

ar nepatiesiem argumentiem — šinī ziņā kreisais un
labais spārns sakrīt. Katoļi un kommūnisti pauž
nepatiesas baumas, kam nav nekāda pamata un sa-
tura. (Starpsaucieni.) Jūs sakāt šeit nepatiesību
un uzstājaties ar personīgiem ķengājumiem, tāpēc
ka jums nav idejas, ne galējiem 6 Saeimas kommū-
nistiem, ne labajam spārnam un katoļu jezuītiem.
(Starpsaucieni.)

Latvijas un Rīgas strādnieki cīnīsies pret iekš-
lietu ministra nepareizo varmācības taktiku, pret
viņa nepareizo polītiku pret strādniekiem. Strādnie-
ki būs arvien nomodā, viņi arvien ir cīnījušies un
cīnīsies arī turpmāk par savām tiesībām, viņi ari
turpmāk nepielaidīs šo savu tiesību graušanu un
iznīcināšanu. Strādnieki uzstāsies arī pret tiem ne-
pareiziem paņēmieniem, ar kādiem jūs, iedami mal-
du ceļus, gribat saskaldīt kaut tos pašus spēkus, kas
grupējas ap strādnieku sarkaniem karogiem, kas ir
disciplinējušie^ cīņai "pret tagadējo netaisnību.
Strādniekiem ir grūti veikt šo darbu. Viņiem ir grū-
ti cīnīties pret reakciju, pret Pommera Jāni u. c. (J-
Pommera starpsauciens), kas ir apzinīgi reakcionā-
ri, kas grib uzlikt strādnieku šķirai arvien jaunus
nodokļus, grib radīt viņai arvien lielakus_ žņaugus.
Šinī grūtajā strādnieku cīņā pienāk klāt vel 6_ Saei-
mas kommūnisti, kas grūž savus dunčeļus strādnie-
kiem mugurā. Tā ir grūta cīņa, bet tie Latvijas
strādnieki (starpsaucieni), kas ir izcīnījuši 1905. ga-
da lielās cīņas, kas ir izcīnījuši grūtas Latvijas at-
svabināšanas cīņas, veiks arī to divkārtējo cīņu —
pret reakciju un pret reakcijas kalpiem kommūni-
stiem.

Pie Iekšlietu ministrijas budžeta, ko mēs neva-
ram atbalstīt, mums ir nopetns brīdinājums Laimiņa
kungam neiet pa šo ceļu un ar šiem represīviem pa-
ņēmieniem neņemt strādniecībai tās tiesības, ko vi-
ņa sev ir ieguvusi un kas demokrātiskā valstī strād-
niecībai pienākas. Ja šīs viņas tiesības tiks laupī-
tas un kājām mīdītas, tad strādnieki būs spiesti iziet
cīņā ar asākiem cīņas līdzekļiem, lai cīnītos pret
tiem uzbrukumiem un netaisnībām, kas viņai tiek
nodarīti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija): Tautas vietnieki! Petrevica kungam labpatika
aizskart mūsu aizsargu organizāciju sakarā ar to,
ka aizsargu budžeta summas paredzētas Iekšlietu
ministrijas kopējā budžetā. (Starpsauciens pa kreisi:
«Kā ir ar aizsardzēm?») Petrevica kungs, man_ lie-
kas, Jūs tikai tā garāmejot esat to aizķēruši, jo īste-
nībā jumsnebūtu iemesla uzbrukt aizsargu organizā-
cijai. Latvijas aizsargiem ir paredzēta ļoti niecīga
summa. Aizsargi padara desmitkārt vairāk darba
valsts labā nekā viņi faktiski saņem no valsts, jo
visi aizsargi, atskaitot tikai algotus apriņķu instruk-
torus un aizsargu centrālo štābu, iet un strādā brīv-
prātīgi.

Aizsargiem Iekšlietu ministrijas budžetā pare-
dzēts tikai drusciņ vairāk par 300.000 latu. Šī sum-
ma irļoti niecīga, ja salīdzinām ar to, ko aizsargi
saņem piemēram Igaunijā un Somijā. Igaunija taču
nepavisam nav bagātāka par Latviju, bet pateicoties
aizsargiem kā Igaunijā, tā Somijā bija iespējams jau
agrāk ievest viena gada kara dienesta laiku un līdz
ar to vispārējos valsts izdevumus samazināt lielā-
kos apmēros. Ja salīdzinām aizsargu izdevumus,
tad redzam, ka Igaunijā aizsargu budžets ir 900.000
latu, tā tad trīs reizes lielāks nekā Latvijā, bet So-
mijā aizsargu budžets sastādās no ziedojumiem —
1.300.000 latu, bez tam valsts budžetā paredzēts
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35.000.000 marku vai 5.000.000 latu. Pateicoties šim
apstāklim, ko es jau minēju, kā Igaunija, tā Somija
ir varējušas saīsināt kara dienesta laiku, ir varēju-
šas samazināt vispārējo procentu, ko izdod valsts
aizsardzībai no valsts kopējā budžeta.

Kas attiecas uz gadījumu, uz ko aizrādīja Pet-
revica kungs, ka 6 pagastu aizsargi esot ielenkuši
vienu bandītu Gavaru un neesot varējuši viņu no-
ķert, tad taču vajaga saprast, ka to bija rakstījis
tāds cilvēks, kuram par rindiņām maksā un ka toreiz
pauda ne tikai tādas vien lietas. Toreiz rakstīja arī
vēl lielākas fantāzijas, kas nemaz nav notikušas. Pa-
tiesībā tur bija tikai 2 vai 3 aizsargi, un apstākļi bija
pavisam citādi nekā avīzēs attēlots. Tā tsid to nevar
uzsvērt kā piemēru.

Man jāatzīmē, ka aizsargi pagājušā gada ir iz-
darījuši valstij kolosālus pakalpojumus. Viņi ir at-
klājuši 8 laupīšanas, 248 zādzības, 73 kandžas brū-
žus, 85 malu medniekus un daudz citu sīku noziegu-
mu. Bez tam aizsargi ir savākuši ap 2.000.000 latu,
kurus ziedojuši valstij.

Neaizmirstiet, kungi, ka uzbrukt aizsargiem ir
viegli, bet uzbrukumiem jābūt pamatotiem, ne tik
komiskiem, kā raksta jūsu avīzes. Proti, kāda avīze
nesen ziņoja: «Aizsarga briesmu darbs Jaunlaicene.»
Ziņotas bija tiešām briesmu lietas, kas kompromitē
ne tikai aizsargus, bet katru pilsoni. Tur rakstīts,
ka tādā un tādā datumā kāds aizsargs bijis piedze-
ries. Pārgājis mājā, viņš dauzījis traukus, sitis sievu
un bērnus, trenkājis tos no istabas istabā, turpinā-
dams vajāt sievu arī ārpus mājas līdz kaimiņiem', un,
atgriezies mājās, izdauzījis logu, sacirtis durvis u.
t. t. Tāds ir jūsu preses orgāna ziņojums par aiz-
sargu Riņķi — Jaunlaicenē. Viņa atsaukumu šis
laikraksts nenodrukāja. Viņš raksta, ka minēta
dienā bijis tēva mājā, nav savu dzīvokli atstājis, nav
bijis piedzēries, nav trenkājis un sitis savu sievu, jo
tādas viņam nemaz nav — viņš ir neprecējies. Ja
jūs pamatojat savus uzbrukumus aizsargiern uz šā-
diem nepatiesības izpaudumiem, tad jāšaubās, vai
kaut desmitā daļa no tiem rakstiem, ko jūs paužat
par aizsargiem, satur patiesību.

Bez tam jāmin te kāda kollēgas vārdi, ka orga-
nizācijā, kurā ir vairāk par 25.000 locekļu, var_ gadī-
ties arī dažas negatīvas personas. Tādas negatīvas
personas, mani kungi, atrodamas arī jūsu sportsme-
ņos. Tādas ir visās organizācijās, lai jūs ņemtu kā-
das ņemdami, kur lielāks vairums laužu kopā. Bet
šo elementu procents aizsargos ir desmit un divdes-
mit kārtīgi niecīgāks nekā citās organizācijās.

Bez tam aizsargi nav nekāda kapitālistu orga-
nizācija. Aizsargos ir reprezentētas visas 3 iedzī-
votāju šķiras. Tur ir Vs vecsaimnieku, */jaunsaim-
nieku un 1/3 bezzemnieku. Izlase te ir tāda, ka aiz-
sargos nedrīkst būt tādi kungi, kā pie mums šeit
Augstajā namā sēd pēdējos solos pa kreisi, kas La-
tvijas nemaz neatzīst. Aizsargos nedrīkst būt arī
dažādi nelieši, kas otru cilvēku grābj aiz rīkles un
atņem viņam mantu. Aizsargos aizvien izlasa kriet-
nākos cilvēkus. (Sauciens pa kreisi: «Fašistus!»)
Meklējiet fašistus Itālijā,Latvijā fašistu nav!

Tālāk man jāaizrāda, ka jūs pret aizsargiem iz-
turaties divkosīgi. Tāpēc nebrīnieties, ka aizsargi
vienā otrā gadījumā nav sevišķi draudzīgi noskaņoti
pret jums. PiemēramValmierā apriņķa valdes lo-
ceklis Jerkins licis priekšā atvēlēt 100 latu aizsar-
giem šaušanasbalvu iegādāšanai, bet kad vajadzē-
jis balsot par šo summu, tad viņš balsojis pret to.
Kungi, ja kādu organizāciju aizstāv, tad tā jāaizstāv
godīgi, ja apkaro, tad tikai tad, ja ir iemesls. (Starp-
sauciens pa kreisi.) Jūs brīnāties, ka aizsargi jūs
nemīl. Nu, kā viņi lai jūs mīl, ja jūs tos gribat iznī-
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cināt! Skaidra lieta, aizsargi nav sociālisti, jo jums
pašiem ir savi aizsargi — jūsu SSS biedri. Mūsu
aizsargi ir daudz bezpartejiskāki, mūsu aizsargi rū-
pējas par visām iedzīvotāju šķirām un, Petrevica
kungs, ja Jums kādreiz draudēs briesmas no tās pu-
ses, pret ko cīnāmies i mēs, i Jūs un ko mēs visi at-
zīstam par Latvijas ienaidniekiem, tad, liekas, man
un Jums vajadzēs griezties pie tiem pašiem aizsar-
giem pēc palīdzības un es esmu pārliecināts, ka aiz-
sargi mūs aizstāvēs. Tikai uz vienu lietu gan_ jāaiz-
rāda. Jāpatur vērā, ka aizsargi nedrīkst izvērsties
par vienas politiskas, partijas piedēkli, aizsargi ne-
drīkst palikt par vienu šauru grupiņu — aizsargiem
jābūt par visas Latvijas demokrātiskās iekārtas sar-
giem. Ja mēs aizsargu organizāciju tādā ceļā vadī-
sim, tad arī jums, sociālistu kungi, nav tiesības aiz-
sargiem uzbrukt, ne pārmest viņiem fašismu, jo aiz-
sargos, kā es teicu, ir ļaudis no visām mūsu iedzīvo-
tāju šķirām.

Tad, Petrevica kungs, Jūs aizrādījāt savā runā,
ka vajagot būt humāniem, vajagot atteikties no ža-
garu polītikas, no varas polītikas. Bet mes taču ik-
dienas redzam, ka tas tā nav. Igaunija sava laika
mēģināja to darīt, Jgaunijā 1924. gada pavasarī aiz-
sargus likvidēja, un 1924. gada rudenī — 1. decem-
brī Jgaunijā notika pučs. Viens no Igaunijas vado-
šiem sociāldemokrātiem toreiz bija spiests lekt pa
logu laukā., bez zābakiem bēgt un meklēt glābiņu pie
karaspēka. Jūs arī lasījāt laikrakstos, ka Igaunija
ir noticis atentāts uz Tallinas garnizona priekšnieku.
Mēs nevaram būt tik mīkstčaulīgi. Arī jūsu pašu
kreisā valdība savā laikā atzina, ka pret noziedz-
niekiem, pret tādiem elementiem, kas ar varu grib
gāzt Latviju, kas Latviju kā tādu neatzīst un grib,
no vienas puses, ievest Latvijā atpakaļ tos pašus
melnos baronus no Vācijas un aziātu barus — no ot-
ras puses, mums gribot negribot jālieto tādi līdzekļi,
lai šie aziāti mūs pašus neiznīcinātu. Mes nevaram
ar zīda cimdiem pret tiem cīnīties. Tapec mums ir
valsts vara, tāpēc mums ir armija, tapec mums va-
jadzīgaarī policija un aizsargi. Mums visiem, kas
atzīstam tagadējo valsts iekārtu, šī iekārta jāaizstāv
un jāpalīdz atbalstīt tās organizācijas, kuras glabā
un sargā mūsu valsts iekārtu.

Deputāts Kaļļistratovs te vaimanāja par saviem
tautas brāļiem Latgalē, pār to, ka viņus pārak no-
mācot. Man jāaizrādaKaļļistratovam — žel, ka viņa
nav šeit klāt —, ka viņš pieder pie tiemkas tautas
sapulcēs gandrīz atklāti aicinot nemaksāt Latvijai
nodokļus. Viņš pats stāstot, ka «HbmeuiHflH /Iarain
HBJieHHe epervieHHoe". Pagājuša vasara Latgale to
tiku dzirdējis. (Starpsauciens.) Lai Špoļanskis at-
bild pats par saviem grēkiem, bet_ jasaka,_ ka Kaļļi-
stratovs daudz vietās ar todiskreditē musu valsts
iekārtu, aicinot nemaksāt nodokļus un klusībā, di-
vatā pasakot, ka nevajagot maksāt, jo diezin, vai La-
tvija ilgi pastāvēšot. Gribu vel pateikt, ka kādreiz
personīgā sarunā, vilciena,_Kaļļistratovs nepārpro-
tami izteicās, ka ja Krievija mainītos polītiskā ie-
kārta, tad viņš gan Latvijā nekad_ nepaliktu.Ka tāds
cilvēks, kas uz Latviju skatās ka uz pagaidu parā-
dību, tomēr te kāpj uz šīs katedras un uzdrošinās
raudāt krokodīļa asaras? Vai tāds nav jānoraida
visnesaudzīgākā kārtā? Mums nav starpības starp
latgaliešiem un baltiešiem,_ bet jus pašišo starpību
radāt. Mums šī starpība jāiznīcina. Mes visi esam
Latvijas pilsoņi un mums visiem vienādas tiesības,
bet mums jābūt arī visiem vienādu pienākumu ap-
ziņai. Jūsu vēlētāji, jūsu pašu saraudināti, sakūdīti,
prasa gan tiesības, bet pienākumus pret Latvijas
valsti neatzīst.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātamRozentalam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātukungi! Es nebūtu pakavējies pie aizsargu jautāju-ma, ja Mīlberga kungs nebūtu tik smieklīgā kārta

aizstāvējis aizsargus, piedāvādams mums viņu «pa-
līdzību» kaut_ kādu draudošu briesmu gadījumā, unja nebūtu stāstījis par viņu «mīlestību». Mīlbergakungs; es Jums pateikšu, ka mums Jūsu aizsargu
palīdzība nav vajadzīga. Mes viņiem neuzticamies,
jo dzīve mums ir pieradījusi, ka ja strādniekiem
draud kādas briesmas, aizsargi viņiem nepalīdz; tā-
pēc mes arī nākotne negaidām nekādas palīdzības
no aizsargiem. Ja strādniekiem būs vajadzīga aiz-
sardzība, tad viņi zinas paši sev palīdzēties. Par
saviem aizsargiem Jums ir un paliek vienīgās rūpes,
lai viņi_ paliktu tikai vienas partijas piederīgie. Jūs
interese, lai Jums būtu noteikšana par viņiem.

Jus, Mīlberga kungs, šeit runājāt par nopelniem,
ko aizsargi pieradījuši, ka viņi Latvijā atklājuši tik
un tik daudz noziegumu. Es nezinu, vai es pareizi
bušu atzīmējis — man ir atzīmēts, ka viņi atklājuši
8 laupīšanas, 248 zādzības, 73 kandžas brūžus un
notvēruši 85 malu medniekus. (G Mīlbergs no vie-
tas: «Pareizi!») Tā tad pareizi esmu atzīmējis. Bet,
Mīlberga kungs, vai Jūs nevarat mūs iepazīstināt ar
to statistiku, cik noziegumu ir izdarījuši paši aizsar-
gi! Manā rīcībā esošās nepilnīgās ziņās es esmu
saskaitījis 191 nozieguma gadījumu,kur tieši aizsar-
gi ir noziegušies. Starp šiem gadījumiem ir_ arī tādi,
kur aizsargi ir nošāvuši cilvēkus tikai tāpēc vien,
ka aizsargiem ir ieroči, un neviens viņiem neuz-
krauj atbildību par uzticēto ieroču pareizu un vietā
lietošanu. To aizsargi neievēro. Ir zināms, ka aiz-
sargi paši ir piedalījušies kādā naudas viltotāju ban-
dā Jaunjelgavā; tāpat daudz aizsargu ir malu med-
nieki, jo kāpēc tad tik labprāt iestājas aizsargos un
saņem ieročus — vai ne tāpēc, lai varētu nodarbo-
ties ar malu medniecību?

Runājot par kandžas brūžiem, arī jāatzīmē
daudz «smuku lietu». No Bebrenes pagasta, piemē-
ram, ziņo, ka aizsargu nodaļa tieši veicina kandžas
brūžu ierīkošanu, ka aizsargu izrīkojumos visu va-
jadzīgo šķidrumu saņem no šiem kandžas brūžiem.
Ir gan bijusi kāda aizsargu nodaļu priekšnieku ap-
spriede, kur nolemts^

ka turpmāk nevienā aizsargu
izrīkojumā nedrīkst"būt pilna bufete un nedrīkst
lietot reibinošus dzērienus. Mīlberga kungs varēja
pateikt, cik aizsargu izrīkojumu no tā laika un arī
pirms tam ir bijuši bez pilnas bufetes, kas nav beigu-
šies ar pamatīgu izkaušanos un galvu lāpīšanu.
(A. Egiītisno vietas: «Vajaga vingrināties!») Jā, tas'
taisnība, Eglīša kungs, vajaga vingrināties! Bet tad
nevajaga paredzēt mūsu budžetā 323.000 latu tādiem
vingrinājumiem. Mums šī summa jāiekasē nodokļu
veidā, lai jūsu aizsargi varētu vingrināties galvu
skaldīšanā un lāpīšanā.

Vēl te būtu jāmin kāds no augstākas «sortes»
aizsarga varoņdarbiem. Man stāstīja no Turaidas
Vidzemē, ka kāds aizsargu priekšnieks piesavinā-
jies aizsargu nodaļas naudu. Kad zemākie aizsargi
pret to protestējuši, tad viņš ieteicis vai nu turēt
muti, vai arī stāties no organizācijas laukā, citādi
nebūs labi. Protams, šiem aizsargiem, kuriem nav
bijis dūšas līdz galam cīnīties, nav atlicis nekās cits,
kā no organizācijas izstāties. Bet tas kungs," kā pie-
savinājies aizsargu nodaļas līdzekļus, tā arī palicis
pie viņiem.

Redziet, kungi, jūs aizstāvat aizsargus un sakāt,,
ka viņi esot atklājuši daudz noziegumu, bet lai bi-
lance būtu pareiza, tad pretim jāuzstāda, cik viņi
paši noziegumu ir izdarījuši.

KrlJumS Saeimas stenograflsks
biroji Rlgl, Sielmts laukumi.

Jus sakāt: tik milzīgi liela organizācija — vai
tad kāds brīnums, ka visādi cilvēki tur ir iekšā. Jūs
taču negribēsit apgalvot, ka visi viņi ir godīgi? Jūs
uzskatāt katru par godīgu, bet viņu darbi pierāda,
kādi viņi patiesībā ir, un noziedzniekam taču neviens
godīgs Latvijas pilsonis negribēs uzticēt savu aiz-
sardzību.

Tālāk jūs sakāt, ka aizsargi strādājot brīvprā-
tīgi drošības labā. Kāda brīvprātīga strādāšana tā
ir?_ Viņiem ir visādas priekšrocības, viņi ir atsva-
bināti no dažādām pagasta klaušām, Nodokļu no-
likumā jūs paredzējāt atsvabināt viņus no nodok-
ļiem par satiksmes līdzekļiem. No visām pusēm jūs
nākat viņiem pretim un tad vēl runājat, ka viņi brīv-
prātīgi piedalās noziedznieku gūstīšanā, Nu, kungi,
var jau gūstīt, ja paši nodarbojas ar noziedznieku
slēpšanu. Pareizāki ir, ja tādai organizācijai, kas
valstij jāuztur, kas pret strādnieku organizācijām
izturas nicinoši, lieto visasāko cīņu pret tām, līdzek-
ļus neatvēl. Ja jūs sakāt, ka viņi to dara brīvprātī-
gi, tad pierādait, ka viņi to var darīt brīvprātīgi.
Tādēļ es likšu priekšā 323.000 latu, kas paredzēti
aizsargiem, no budžeta strīpot un vēlāk pateikšu,
kur to summu pārvest un lietderīgāk izlietot.

Te vēl būtu daudz ko runāt par polītisko poli-
ciju un centrālo kriminālpoliciju. Te ir diezgan rak-
sturīga parādība, ka centrālai kriminālpolicijai pa-
visam kopā paredzēti Ls 731,068, — bet ir ļoti zīmī-
gi, ka kriminālai policijai zagļu un laupītāju ķerša-
nai atvēlēti 316.000 latu, bet politiskai policijai —
414.000 latu. Tas fakts vien jau liecina, kādi pienā-
kumi ir svarīgāki šīm abām policijām. Šī 100.000
latu starpība pierāda, ko mūsu pilsoniskā valdība uz-
skata par svarīgāku. Neilgi atpakaļ no musu cietu-
miem bija izbēguši divi noziedznieki; tad krimināl-
policija pārmeklēja visādas noziedznieku slēptu-
ves un saķēra ap 130 noziedznieku. Nebūtu šie di- .
vi cilvēki no cietuma izbēguši, kriminālpolicija ne-
būtu pārmeklējusi šīs noziedznieku slēptuves, kaut
gan zināja, kur tādas ir. Tie visi butu mierīgi dzī-
vojuši tālāk. Un Libermaņa slēpšanas lieta arī ir-
diezgan smuks vaiņags mūsu policijai. Ka krimināl-
policija tā rīkojas, liela vaina par to gan krīt uz Iekš-
lietu ministriju, kas ir uzdevusi ķert ne tik _ daudz
zagļus un laupītājus, kā piegriezt vērību strādnieku
organizāciju terrorizēšanai un provocēšanai. Un
par to, ka polītiskā pārvalde taisnišeit tik enerģiski ,
rīkojas, ka viņai ir daudz provokatoru strādnieku
organizācijās, par to nevienam nav nekādu šaubu.
Tas ir pilnīgi atklāts noslēpums, un tāpēc pie tā es
tuvāk negribētu pakavēties. Bet es domāju, kaņemt
no nodokļu maksātāju naudas un dot provokatoru
uzturēšanai, nav pielaižams. Tāpēc tos 414.807 la-
tus, kas paredzēti polītiskās pārvaldes uzturēšanai,
var mierīgi nostrīpot un kopa ar kredītiem, kas pa-
redzēti aizsargiem, tos 738.000 latus pārnest uz ār-
kārtējo izdevumu budžetu Zemes bankas aizdevu-
miem rentniekiem un graudniekiem. Tad šie līdzek-
li tiks izlietoti lietderīgāk nekā nododot tos aizsar-
giem un politiskai pārvaldei. Rentnieki un graud-
nieki pagājušā gadā ir saņēmuši aizdevumus
1.200.000 latu apmērā, bet nav varētsjtpmierinat'vi-
sus rentniekus un graudniekus. Tapec rentniekiem
un graudniekiem arī šogad aizdevumi vajadzīgi, lai ?
viņi varētu turpināt iekārtot savas saimniecības.

Es ceru, ka visi tie kungi, kas Saeimā lielas, ka
viņi labprāt atbalstot lauksaimniekus, arī rentniekus

.un graudniekus, tiešām nobalsos par manu priekš-
likumu -likvidēt aizsargus uri politisko pārvaldi,,
izsniedzot aizdevumus rentniekiem un graudnie-
kiem.

31
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Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Vārds depu-
tātam Piguļevskim.

V. Plguļevskis (sociāldemokrāts; runā krievi-
ski.)*)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Ievērojot to,
ka vēl ir pieteikušies vairāk runātāju, prezidijs liek

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

priekšā veļā laika'deļ sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs otrdien, 8. aprīlī, pīkst. 10 no
rīta. Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, Valsts
Prezidenta vēlēšanas un valsts budžets 1930./31.
saimniecības gadam.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9 vakarā.)

V sesijas 27. sēde 1930. gada 8. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 10.07 no rīta.)

rS

a t u r s.
1. Valsts Prezidenta vēlēšanas:

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . 963
2. Nākošā sēde 968

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: Valsts Prezidenta vēlēšanas;
valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam. — Ie-
bildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —
Valsts Prezidenta velēšanām. Valsts
Prezidentu vēlēsim saskaņā ar kārtības ruļļa 27.,
28., 29., 30. un 31. pantu un frakciju padomes pieņem-
tam instrukcijām, kas ir jau izdalītas deputātu kun-
giem. — Saskaņā ar kārtības ruļļa 27. pantu lūdzu
uzstādīt kandidātus Valsts Prezidenta amatam.

Valsts Prezidenta amatam uzstādīti šādi kan-
didāti:

Zemnieku savienības frakcijas uzdevumā deputāti A. Al-
berings, A. Briedis un K. Pauļuks par kandidātu Valsts Prezi-
denta amatam uzstādījuši deputātu Albertu Kviesi.

Deputāts O. Jankus par kandidātu Valsts Prezidenta
amatam uzstāda Saeimas deputātu Ernestu Miezi.

Sociāldemokrātu frakcijas vārdā deputāti V. Bastjānis,
K. Lorenes un F. Cielēns uzstādījuši par kandidātu Valsts Pre-
zidenta amatam Saeimas priekšsēdētāju Dr. Paulu Kalniņu.

Tā tad uzstādīti trīs kandidāti Valsts Preziden-
ta amatam. — Vārds deputātam Jankum.

0. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcija savu vēlētāju uz-
devuma uzstāda par kandidātu metalstrādnieku Er-
nestu Miezi. (A. Eglītis no vietas: «Paldies! Pal-
dies!») Līdz šim visas Valsts Prezidenta vēlēšanas
ir bijušas un arī turpmāk būs buržuāzijas un sociāl-
demokrātu kopīgu kombināciju rezultāts. Ja tagad
revolucionāras strādniecības uzdevumā strādnieku
un zemnieku frakcija ir uzstādījusi savu kandidātu
Valsts Prezidenta amatam, tad mums nav nekādu
illūziju par to,ka viņu arī ievēlēs šinī valsts postenī.

_iet mēs parādām strādnieku masām skaidru ainu
— šķiru pret šķiru. Tāpēc mēs uzstādām strādnie-
ku. Mēs nevaram balsot ne par buržuāzijas kandi-
dātiem, ne arī par sociālfašistu kandidātiem. Mēs
nevaram balsot par «Uniona bankas» un «Lata>-
partijas kandidātu un revolucionārās strādniecības
tiesātāju. Mēs uzstādām savu strādnieku kandidā-
tu, lai parādītu darba ļaužu masām arī to, par ko
balso sociāldemokrāti — vai viņi balso par strādnie-
ku, vai viņi balso kopā ar buržuāziju. _

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ir uzstādīti trīs kan-
didāti. Lieku priekšā Augstajam namam apstipri-
nāt šoskandidātus. Vai būtu kādi iebildumi pret šo
kandidātu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Kandi-
dāti apstiprināti.

Pasludinu pārtraukumu uz pusstundu, lai paga-
tavotu vēlēšanu zīmītes.

(Pārtraukums no pīkst. 10.1_5—10.45 dienā.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Saeimas sē-
de turpinās.

Balsosim, izsaucot deputātus alfabēta kartība.
Saskaņā ar kārtības ruļļa 28. pantu un sīkāk izstrā-
dāto Valsts Prezidenta vēlēšanu kārtību, balsojams
šādā kārtā: deputāts saņem pie runātāju ložas ap-
loksni un kandidātu sarakstu, no kura viņš, iegājis
stenografu ložā, izstrīpo nevēlamos kandidātus un
atstāj tikai vienu kandidātu. Šādu sarakstu depu-
tāts ieliek aploksnē un nodod pēdējo balsu skaitītā-
jam iemešanai vēlēšanu urnā. Ja nodoti saraksti,
kuros nestrīpots atstāts vairāk nekā viens kandidāts,
kuros nostrīpoti visi kandidāti, vai arī kuros neviens
no vairāk kandidātiem nav strīpots, tādas balsis
pieskaitāmas tiem, kas atturējušies, resp. pret bal-
sīm attiecībā uz visiem kandidātiem. Ja neviens
kandidāts nav dabūjis vajadzīgo balsu skaitu, tāda
pašā kārtībā balsojams otrreiz. — Sāksim balsot.

Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Celmiņš, Hugo;
Alberings, Arturs; Celms, Jūlijs:
Annuss, Jānis; Cielēns, Fēlikss;
Ausējs, Longins; Dēķens. Kārlis;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Dubins, Morduchs;
Balodis, Jānis (strādn. un Dukurs, Roberts:
zemn. fr.)—nav klāt; Dzelzītis, Eduards;

Balodis, Kārlis; Dzelzītis, Hugo;
Barkans, Vinca; Dzenis, Antons;
Bastjānis, Voldemārs; Eglītis, Arkādijs;
Beldavs, Kārlis; Eliass, Kristaps;
Bergs, Arveds; Ērglis, Jūlijs;
Bīlmanis, Roberts; Firkss. Vilhelms:
Birznieks, Jānis: Grantskalns, Eduards;
Bļodnieks, Ādolfs; Gulbis, Vilis:
Breikšs, Jānis; Hans, Džons;
Biiedis, Augusts; Ivbulis, Staņislavs;
Būmeisters, Kārlis; Ja,ņku«, Oskars;
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Jeļisējevs, Grigorijs; Pabērzs, Juris;
Jeršovs, Leonids; Pabērzs, Sebastiāns;
Jukšmskis, Antons; Pastors. Alfonss;
Juraševskis, Pēteris; Pauļuks, Kārlis;
Kalniņš, Augusts; Petrevics, Andrejs;
Kalniņš, Bruno; Pigulevskis, Vladimirs;
Kalniņš, Nikolajs; Pommers, Jānis;
Kalniņš, Pauls—nav klāt; Pussuls, Voldemārs:
Kaļļistratovs. Meletijs; Radziņš, Eduards;Kauliņš, Jānis; Rancans. Antonsi
Kirstems, Kārlis; Reinhards, Gustavs;
Kirilovs, Stepans; Rimbenieks. Ēvalds;
Khve, Ādolfs; Rozentāls, Miķelis:
Korņiljevs, Jānis; Rubulis, Vladislavs:
Kurciis-Kuršinskis, Andrejs; Rudevics, Ansis;
Kullītis. Jēkabs; Sanders, Visvaldis;
Kviesis, Alberts _ nav klāt; Skujenieks, Marģers-
Laicens, Linards; Sēlers. Lotars;
Laimiņš. Eduards; Sīmanis, Pauls;
Lazersons, Maksis; Špolanskis, Leontijs:
Lejiņš, Pauls; Šterns, Jānis:
Lorenes, Klāvs; Trasuns, Jezups;
Maizelis, Noijs; Ulmanis. Kārlis;
Menderis, Fricis; Ulpe, Pēteris;
Miezis, Ernests — nav klāt; Vecķalns, Andrejs;
Mv bergs, Gotfrīds; Veržbickis, Jānis;
Muižnieks. Izidors; Vestermanis, Verners;
Nuroks. Arons; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Nuroks. Markus; Vinters, Jānis:
Opvneans, Jānis; Višna. Jānis:
Ozoliņš, Gustavs; Zeibolts. PēTeris-
Ozoliņš, Lūkass; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.

Man jāziņo Augstajam namam, ka balsošanā
piedalījušies visi deputāti, izņemot trīs kandidātus
un deputātus Mārtiņu Abulu un Jāni Balodi. Bez
tam balsošanā vel nav piedalījies sēdes vadītājs
Jezups Rancans. Lūdzu Augsto namu atļaut man
izpildīt savas deputāta tiesības pie prezidija galda.
Iebildumu nav? Lūdzu pasniegt man balsošanas
zīmīti. — Tagad uzaicinubalsu skaitītājus saskaitīt
balsis.—Balsošanas rezultāts: no 95 balsīm nodotas:

par Paulu Kalniņu — 36 balsis,
par Albertu Kviesi — 47 balsis,
par Ernestu Miezi — 6 balsis,
atturējušies 6.
Neviens kandidāts nav dabūjis satversmes 36.

pantā paredzēto vairākumu. Saskaņā ar satvers-
mes 36. un Saeimas kārtības ruļļa 29. pantu neviens
no viņiem neskaitās par ievēlētu; tāpēc jābalso otr-
reiz. — Sāksim par jaunu balsošanu.Lūdzu deputā-
tus balsot!

Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Ērglis, Jūlijs;
Alberings, Arturs; Firkss, Vilhelms .:
Annuss, Jānis; Grantskalns, Eduards;
Ausējs, Longins — nav klāt; Gulbis, Vilis;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Hans, Džons;
Balodis, Jānis (strādn. un Ivbulis, Staņislavs;
zemn. fr.)—nav klāt; Jankus, Oskars;

Balodis, Kārlis; Jeļisējevs, Grigorijs;
Barkans, Vinca; Jeršovs. Leonids;
Bastjānis, Voldemārs. ; Jukšinskis, Antons;
Beldavs, Kārlis; Juraševskis, Pēteris;
Bergs, Arveds; Kalniņš, Augusts;
Bīlmanis, Roberts: Kalniņš, Bruno;
Birznieks, Jānis; Kalniņš, Nikolajs;
Bļodnieks, Ādolfs; Kalniņš, Pauls—nav klāt;
Breikšs, Jānis; Kaļļistratovs, Meletijs;
Briedis, Augusts: Kauliņš. Jānis;
Būmeisters, Kārlis; Kiršteins, Kārlis;
Celmiņš, Hugo; Kirilovs, Stepans;
Celms, Jūlijs: Klīve. Ādolfs;
Cielēns, Fēlikss; Korņiljevs, Jānis;
Dēķens. Kārlis; Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs;
Dubins, Morduchs; Kullītis, Jēkabs;
Dukurs, Roberts; Kviesis^ Alberts — nav klāt;
Dzelzītis, Eduards; Laicens, Linards;
Dzelzītis, Hugo; Laimiņš, Eduards;
Dzenis, Antons; Lazersons, Maksis;
Eglītis. Arkādijs; Lejiņš, Pauls;
Eliass, Kristaps; Lorenes, Klāvs;

Maizelis, Noijs; Rimbenieks, Ēvalds;
Menderis, Fricis; Rozentāls, Miķelis:
Miezis, Ernests — nav klāt; . Rubulis, Vladislavs;
Mīlbergs, Gotfrīds; Rudevics, Ansis;
Muižnieks, Izidors: Sanders, Visvaldis;
Nuroks, Arons; Skujenieks. Marģers;
Nuroks, Markus; ? , Sēlers, Lotars;
Opvneans, Jānis; Sīmanis, Pauls;
Ozoliņš, Gustavs; . Špolanskis, Leontijs;
Ozoliņš, Lūkass; Šterns, Jānis:
Pabērzs, Juris; _ Trasuns, Jezups;
Pabērzs, Sebastjans; Ulmanis, Kārlis;
Pastors, Alfonss: Ulpe. Pēteris;
Pauļuks, Kārlis; _ Vecķalns, Andrejs:
Petrevics, Andrejs; Veržbickis, Jānis;
Pigulevskis, Vladimirs; Vestermanis, Verners;
Pommers, Jānis; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Pussu's, Voldemārs; Vinters, Jānis;
Radziņš, Eduards: Višņa . Jānis;
Rancans, Antons; Zeibolts, Pēteris:
Reinhards, Gustavs; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.

Kad izsaucu deputātu Ausēju, viņa nebija zālē.
Deputāts Longins Ausējs lūdz atļaut viņam tagad
nobalsot. Augstajam namam iebildumu nav? Tas
atļauts. — Es lūdzu atļaut nobalsot sēdes vadītājam
Jezupam Rancanam. — Lūdzu saskaitīt zīmītes. —
Balsošanas rezultāts: no 95 nodotām balsīm nodo-
tas:

par Paulu Kalniņu — 32 balsis,
par Albertu Kviesi — 47 balsis,
par Ernestu Miezi — 5 balsis,
atturējušies un pret balsojuši 11.
Arī šinī balsošanā neviens kandidāts nav dabū-

jis satversmes 36. pantā paredzēto balsu skaitu; tā-
pēc jābalso trešoreizi, pie kam, saskaņā ar kārtības
ruļļa 30. pantu atkrīt Ernesta Mieža kandidatūra, kas
dabūjusi vismazāk balsu. Tagad nāk nobalsošanā
Paula Kalniņa un Alberta Kvieša kandidatūras. —

Iesniegts paziņojums ar vajadzīgo parakstu
skaitu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam paziņot Saeimai sekojošu strādnieku un zemnieku
frakcijas balsošanas motivāciju:

Tā kā šī vēlēšanu gājiena turpmākās balsošanās paliek
tikai buržuāzisko kombināciju kandidāti, tad mēs, strādnieku
un darba zemniecības priekšstāvji, balsošanā nepiedalāmies

L. Laicens, Osk. Jankus, E. Miezis, J.
Zlaugotnis-Cukurs, L. Jeršovs.»

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Sāksim bal-
sošanu. Lūdzu deputātu kungus balsot!
Abuls, Mārtiņš—mav klāt; Eliass, Kristaps;
A'benngs, Arturs; Ērglis, Jūlijs;
Annuss, Jānis; Firkss, Vilhelms:
Ausējs, Longins; Grantskalns, Eduards;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Gulbis, Vilis;
Balodis. Jānis (strādn. un Hans, Džons;

zemn. frakc); Ivbulis. Staņislavs;
Balodis, Kārlis; Jankus, Oskars — nav klāt;
Barkans, Vinca; Jeļisējevs, Grigorijs;
Bastjānis, Voldemārs; Jeršovs. Leonids — nav klāt:
Beldavs, Kārlis; Jukšinskis, Antons:
Bergs, Arveds; Juraševskis. Pēteris;
Bīlmanis Roberts; Kalniņš, Augusts;
Birznieks, Jānis; Kalniņš, Bruno;
Bļodnieks, Ādolfs; Kalniņš, Nikolajs:
Breikšs, Jānis; Ka'niņš, Pauls—nav klāt;
Briedis, Augusts; Kaļļistratovs, Meletijs;
Būmeisters, Kārlis; Kauliņš. Jānis:
Celmiņš, Hugo; Kiršteins, Kārlis;
Celms, Jūlijs; Kirilovs, Stepans:
Cielēns, Fēlikss; Klīve. Ādolfs:
Dēķens. Kārlis; Korņiljevs, Jānis:
Dubins, Morduchs; Kurciis-Kuršinskis, Andrejs:
Dukurs, Roberts: . Kullītis. Jēkabs;
Dzelzītis, Eduards; Kviesis, Alberts _ nav klāt;
Dzelzītis, H_go; Laicens, Linards — nav klāt,
Dzenis, Antons; Laimiņš, Eduards;
Eglītis. Arkādijs;. Lazersons, Maksis—nav klāt,

31*



967 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 07. sēde 1930. gada 8, aprīlī. 968

Lejiņš, Pauls; Rimbenieks, Ēvalds;
Lorenes, Klāvs; Rozentāls, Miķelis:
Maizelis, Noijs; Rubulis, Vladislavs;
Menderis, Fricis; Rudevics, Ansis;
Miezis, Ernests — nav klāt; Sanders, Visvaldis;
Mīlbergs, Gotfrids; Skujenieks. Marģers;
Muižnieks, Izidors; Sēlers, Lotars;
Nuroks, Arons; Sīmanis, Pauls;
Nuroks, Markus; Špolanskis, Leontijs;
O-pvncans, Jānis; Šterns, Jānis:
Ozoliņš, Gustavs; Trasuns, Jezups;
Ozoliņš, Lūkass; Ulmanis, Kārlis;
Pabērzs, Juris; Ulpe, Pēteris;
Pabērzs, Sebastjāns; Vecķalns, Andrejs;
Pastors. Alfonss; Veržbickis. Jānis;
Pauļuks, Kārlis; Vestermanis, Verners;
Petrevics, Andrejs; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Piguļevskis, Vladimirs; Vinters, Jānis — nav klāt;
Pommers, Jānis; Višņa. Jānis:
Pussuls, Voldemārs; Zeibolts, Pēteris;
Radziņš, Eduards; ZlaugotnisCukurs,, Jānis —
Rancans, Antons; nav klāt.
Reinhards, Gustavs;

Kad izsaucu deputātu Lazersonu, viņa nebija
zālē, Tagad viņš ir ieradies un lūdz atļaut nobalsot.
Ludzu nobalsot. — Sēdes vadītājs Jezups Rancans
lūdz atļaut nobalsot pie prezidija galda. Iebildumu
nav. — Balsošanā nav piedalījušies divi kandidāti
un bez tam vēl 8 deputāti. — Lūdzu saskaitīt balsis.
— Balsošanas iznākums: no 90 balsīm nodotas:

par Paulu Kalniņu —? 33 balsis,
par Albertu Kviesi — 46 balsis,
atturējušies no balsošanas — 11.
Arī šinī balsošanā neviens kandidāts nav dabū-

jis satversmē paredzēto balsu skaitu; tāpēc jābalso
ceturto reizi, pie kam, saskaņā ar vēlēšanu kārtību
rulli, atkrīt Paula Kalniņa kandidatūra. Nobalso-
šanā nāk Alberta Kvieša kandidatūra. Sāksim bal-
sošanu. Lūdzu deputātu kungus ieņemt vietas!
Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Birznieks, Jānis;
Alberings, Arturs; Bļodnieko, Aaolfš;
Annuss, Jānis; Breikšs, Jānis;
Ausējs, Longins; Briedis, Augusts;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Būmeisters, Kārlis;
Balodis, Jānis (strādn. un Celmiņš, Hugo;

zemn. fr.)—nav klāt; Celms, Jūlijs;
Balodis, Kārlis; Cielēns, Fēlikss;
Barkans, Vinca; Dēķens, Kārlis;
Bastjānis, Voldemārs — Dubins, Morduchs;

nav klāt; Dukurs, Roberts;
Beldavs, Kārlis; Dzelzītis, Eduards:

Deputātu kungi, lūdzu Dzelzītis, Hugo;
ieņemt vietas, citādi tas Dzenis, Antons;

traucē balsošanas kārtību. ļ^
lītls-

Ark adils;
_. . , Eliass, Kristaps;Bergs Arveds; E ,. jmj.

Es lūdzu deputātu kun- FirksSi Vilhelms;
gus atstāt vietu, kur balso! Grantskalns, Eduards;
Bīlmanis, Roberts; Gulbis, Vilis:

Hans, Džons_ Ozoliņš, Lūkass;
Ivbulis, Staņislavs; Pabērzs, Juris;
Jankus, Oskars — nav klāt; Pabērzs, Sebastjāns;
Jeļisējevs, Grigorijs; Pastors, Alfonss;
Jeršovs, Leonids — nav klāt; Pauļuks, Kārlis;
Jukšinskis, Antons; Petrevics, Andrejs:
Juraševskis, Pēteris; Piguļevskis, Vladimirs;
Kalniņš, Augusts; Pommers, Jānis;
Kalniņš, Bruno; Pussuls, Voldemārs;
Kalniņš, Nikolajs; Radziņš, Eduards:
Kalniņš, Pauls—nav klāt; Rancans, Antons;
Kaļļistratovs, Meletijs; Reinhards, Gustavs;
Kauliņš, Jānis; Rimbenieks. Ēvalds;
Kiršteins, Kārlis; Rozentāls, Miķelis;
Kirilovs, Stepans; Rubulis, Vladislavs;
Klīve, Ādolfs^ Rudevics, Ansis;
Korņiljevs, Jānis; Sanders, Visvaldis;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs; Skujenieks, Marģers;
Kullītis, Jēkabs; Sēlers. Lotars;
Kviesis, Alberts _ nav klāt; Sīmanis, Pauls;
Laicens, Linards — nav klāt; Špolanskis, Leontijs;
Laimiņš, Eduards; Šterns, Jānis:
Lazersons, Maksis; Trasuns, Jezups:
Lejiņš, Pauls; Ulmanis, Kārlis;
Lorenes, Klāvs; Ulpe, Pēteris;
Maizelis, Noijs; Vecķalns, Andrejs:
Menderis, Fricis; Veržbickis, Jānis;
Miezis, Ernests — nav klāt; Vestermanis, Verners;
Mīlbergs, Gotfrids; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Muižnieks, Izidors: Vinters, Jānis:
Nuroks. Arons; Višņa. Jānis:
Nuroks, Markus; Zeibolts. Pēteris;
Opvneans, Jānis: Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Ozoliņš, Gustavs; nav klāt,

Deputāts_ Bastjānis.kad viņam bija jābalso, ne-
bija klāt. Ludzu deputātu Bastjāni tagad nobalsot.
— Sēdes vadītājs deputāts Rancans vēlas izpildīt
savus deputāta pienākumus pie prezidija galda. —
Balsošana piedalījušies visi deputāti, izņemot uz-
stādītos kandidātus un vēl 8 deputātus. — Lūdzu
saskaitīt zīmītes. — Balsošanas iznākums: pavisam
nodota 91 balss:

no tām par Albertu Kviesi nodotas 49 balsis,
pret balsojuši — 42.

Alberts Kviesis nav dabūjis satversmes 36. pan-
ta paredzēto balsu skaitu un nav ievēlēts.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Turpināsies Valsts Prezidenta vēlēšanas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 2.25 diena.)
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Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana :
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 969

2. Valsts Prezidenta vēlēšanas 969
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 972

3. Nākošā sēde 974

Priekšsēdētājs P._ Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta. Dienas kārtībā: Valsts Prezidenta vēlēša-
nas-; Valjsts Prezidenta, svinīgs 'sollljumis; prezidija
ziiiņojiumi; papildinājums likumā par piemaksām pie
atlīdzības par vallidlbai inodatliem llilniem; Mkumis
par ,'liimu iepiirk!šanas _ cenām 1930. gada ražai; li-
kums par slliiimo kasēm!; ārlietu ministra atblde.uz
deputāta IM. Skujenieka n. c. iesniegto jautājumu;
arllietu miinfcitra īaltbillde uz deputāta, L. Laicena u. c.
iefoniegto jautājumu; pilsētu pašvaldības likums 3.
'lasījums; pēc tam- turpināsies agrāk izsludinātās
dienas ikārtīlhas apspriešana, papildināta iar (likumu
par Saeiimals deputātu Metu lizmelklēšanas. fcomum&i-
jasatzinumu.

Re dienas Ikāirtītbasi deputāts F. Cielēns iesnie-
dzis) prieikšlčlkumiu grozīt dienas kārtību, Melkot li-
kumu par nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas
pilsētā pēc prezidija ziņojumiem kā 4. dienas kār-
tības punktu, t. iii. ? 26. dienials kārtības punktu likt
tŪMņ pēc prezidija ainojumiem. Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (soeiālldēmiofkiratsi): Augsti godātie
deputātu Ikungi! 26. dienas kārtības punktā der li-
kums par nidkustatnals mantas atsavināšanu Rīgas
pilsētā. Žiis lilkumis attiecas iuz dlaižiem Rīgas pilsētas
zemes nomnieki!eimi, Ikuriem par labu uz 1928. gada
likuma pamaita atsavina dzimti?lnoimas tiesības. Šās
jautājumls iir ļoti steidzošs,, nn imums to vajadzētu
nokārtot melkaivētiOties; sevišķi vajadzētu izšķirt
lietu tur, kiur iir strīdus, kur iir ievadīts tiesas pro-
cess. Pieimērami, ja, tiiesa ietu Uzšķir n-oiminiJelkiiem
par sāktu, tad viņu. ar 'tiesas prilsitava palīdzību iz-
liek. Tāpēc, liai nokārtotu šīs cīvīllās attiecībaļs, mi-
nētais liilkumis ir sitelildzīgi vajaldzīigs

^
Tā Ikā šī būs

viena no pēdējām likumdošanas sēdēm, tad ari lieku
priekšā 26. dienas(kārtības punktu Mlkt tūlīt pēc pre-
zidija ziņojumiem. Tā Ikā šis likumis! nav garš, tad
daudz ilailka 'tas neaizņēmis,un neaizkavēs liinu iiku-
mu|s, ko vēlas pieņemt (labais, spainis.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš:. Vali kāds vēlllas iz-
sacīties pret deputāta Cielēna priekšlikumu? Vardu
neviens nevēlalsi. Nobalsošanā nāks deputāta Cie-
lēna priekšliilkuim|si. Lūdzu pacelties tos, Ikas ir pret
deputāta Ciellēna priekšllilkuimu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kals atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas |r par deputāta Cielēna. prielkšllilkuimiu. Plar de-
putāta Oielēma priekšlikumu nodota 41 balss, pret
11 balsis-, atturast 37. Tas iir noraidīts. Giti iebil-
dumi pie dienas kārtības nav celti. Dienami kārtība
skaitās par pieņemtu.

Pārejam uz pirmo- dienas Ikārtībais punktu —
Valsts Pr eziidemta v ellē šanajs. Tā kā
pirmā vēlēšanu gājienā neviens mo uzstādītiem kan-
didātiemnav dabūjis satversmes 36. pantāparedzēto
balsu islkaiitu, tad mēs stājarriiies pie Valstis Rrezii-

î H

denta vedešanu otra gājiena. Ludzu uzstādīt (kandi-
dātus. Uzstādīti 2 (kandidāti.

Zemnieku savienības frakcijas uzdevumā deputāti Albe-
rings, Pauļuks un Briedis uzstāda par kandidātu Valsts Pre-
zidenta amatam deputātu Albertu Kviesi

Sociāldemokrātu frakcijas vārdā deputāti Cielēns, Bast-
jānis un Lorenes uzstāda par kandidātu Valsts Prezidenta
amatam Saeimas priekšsēdētāju Paulu Kalniņu.

Vairāk neviens kandidāts nav uzisrtādītsi. Es
lieku Augstajam namam priekšā šos (kandidātus ap-
stiprināt. Iebildumus neviens neceļ. Apstiprinā-
šananotikusi Pasludinu pārtraukumuuz Vz '.stundu.

(Pārtraukums no pīkst, 5,113 līdz 5.45 pēc pusdienas.)

'Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Saeimas
sēde turpinājās. Mēs stājamies pie ViallIsiUsi Prezi-
denta vēlēšanām. Deputātus izsaukšu alfabēta
kārtībā, pieturoties, pie jau agrāk izsludinātās kārtī-
bas. Stājamies pie balsošanas. Lūdzu deputātu
kunguļsinobalsot!

Abuls, Mārtiņš—nav klāt: Kullītis, Jēkabs;
Alber.ngs, Arturs; Kviesis, Alberts — nav klāt;
Annuss, Jānisj Laicens, Linards — nav klāt;
Ausējs, Longins; Laimiņš, Eduards;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Lazersons, Maksis;
Balodis, Jānis (strādn. un Lejiņš, Pauls;
zemn. fr.)—nav klāt; Lorenes, Klāvs;

Balodis, Kārlis — nav klāt; Maizelis. Noijs;
Barkans, Vinca; , Menderis, Fricis;
Bastjānis, Voldemārs; Miezis, Ernests — nav klāt;
Beldavs, Kārlis; Mīlbergs, Gotfrids;
Bergs, Arveds; Muižnieks,. Izidors;
Bīlmanis, Roberts; Nuroks. Ārons;
Birznieks, Jānis; Nuroks, Markus;
Bļodnieks, Ādolfs; Opvneans, Jānis;
Breikšs, Jānis; Ozoliņš, Gustavs;
Briedis /-tgusts; Ozoliņš, Lūkass;
Būmeisters, Kārlis; Pabērzs, Jurisj
Celmiņš, Hugo; Pabērzs, Sebastjāns:
Celms, Jūlijs; Pastors, Alfonss;
Cielēns, Fēlikss; Pauļuks, Kārlis;
Dēķens, Kārlis; Petrevics, Andrejs;
Dubins, Morduchs; Piguļevskis, Vladimirs;
Dukurs, Roberts; Pommers, Jānis;

. Dzelzītis, Eduards; Pussuls, Voldemārs;
Dzelzītis, Hugo; Radziņš, Eduards:
Dzenis, Antons; Rancans, Antons;
Eglītis, Arkādijs; Reinhards, Gustavs;
Eliass, Kristaps; Rimbenieks. Ēvalds;
Ērglis, Jūlijs; Rozentāls, Miķelis;
Firkss, Vilhelms: Rubulis, Vladislavs;
Grantskalns, Eduards; Rudevics, Ansis;
Gulbis, Vilis; Sanders. Visvaldis;
Hans, Džons; Skujenieks, Marģers:
Ivbulis, Staņislavs; Sēlers, Lotars;
Jankus, Oskars — nav klāt; Sīmanis, Pauls;
Jeļisējevs, Grigorijs; Špolanskis, Leontijs;
Jeršovs, Leonids — nav klāt; Šterns, Jānis:
Jukšinskis, Antons: Trasuns, Jezups:
Juraševskis. Pēteris; Ulmanis, Kārlis;
Kalniņš, Augusts; Ulpe, Pēteris;
Kalni_,š, Bruno; Vecķalns, Andrejs;
Kalniņš, Nikolajs: Veržbickis, Jānis;
Kalniņš, Pauls—nav klāt; Vestermanis, Verners;
Kajļistratovs, Meletijs; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Kauliņš, Jānis; Vinters, Jānis:
Kiršteins, Kārlis; Višņa. Jānisj
Kirilovs, Stepans; Zeibolts, Pēteris:
Klīve, Ādolfs; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Korņiljevs, Jānis: nav klāt.
Kur_aļs-Kuršinskis, Andrejs;

Deputāts Balodis, Kārlis, izsaucot viņu, nebija
zālē. Vali tagad būtu atļautei viņiam nodot ballisi?
IebT.dirimu nav. Lūdzu! — Tāpat deputāts. Rancans
Jezups (lūdz atļaut viiņiam izpiildUt savu deputāta
pienākumu — nodot balsi pie prezčidijia gallda. Ie-
bildumu mav? Lūdzu pasniegt balsošanas zīmīti.
iMialiļ jāziņoaugstam namam, Ika ,ir noballļsoījušli vilsi
deputāti, lizņemot divus kandidātus um 7 deputā-
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tus. — Balsošanas iznakumļsi: pavisam: nodota- 91
balss, no kurām nodotas:

par Paulu Kalniņu ,— 36 balsis,
par Albertu Kviesi, — 46,
atturējušies un pretibalisojuši — 9.
Tā kā, saskaņā ar satversmes 36. pantu, pair ie-

velētu uzskatāms tas no kandidātiem, kas dabūjis
ne mazāk par 51 balsi, -tad nevienisi no uzstādītiem
kandidātiem nav ievēlēts. Notiks otrreizēja balso-
šana, pie kam šinī balsošanā atkritīs tas kandidāts,
kas būs dabūjis mazāko balsu skaitu. Mēs aukai
sāksim balsot. Lūdzu deputātus ieņemt vietas. Es
izsaukšu alfabēta kārtībā.
Abuls, Mārtiņš—nav klāt: Kurciis-Kuršinskis, Andrejs;
Alberings, Arturs; Kullītis. Jēkabs;
Aatiussj Jānis; Kviesis, Alberts _ nav klāt;
Ausējs, Longins; Laicens,. Linards — nav klāt;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Laimiņš, Eduards;
Balodis, Jānis (strādn. un Lazersons, Maksis;
zemn. fr.)—nav klāt; Lejiņš, Pauls; .

Balodis, Kārlis;, Lorenes, Klāvs;
Barkans, Vinca; Maizelis, Noijs;
Bastjānis, Voldemārs; Menderis, Fricis;
Beldavs, Kārlis; Miezis, Ernests;
Bergs, Arveds; Mīlbergs, Gotfrīds;
Bīlmanis, Roberts: Muižnieks, Izidors;
Birznieks, Jānis — nav klāt; Nuroks, Arons;
Bļodnieks, Ādolfs; Nuroks, Markus;
Breikšs, Jānis; Opvneans, Jānis;
Briedis, Augusts: Ozoliņš, Gustavs:
Būmeisters, Kārlis; Ozoliņš, Lūkass;
Celmiņš, Hugo; Pabērzs, Juris;

:Celms, Jūlijs;. Pabērzs, Sebastjāns;
Cielēns, Fēlikss; Pastors. Alfonss;
Dēķens. Kārlis; Pauļuks, Kārlis;
Dubins, Morduchs^ Petrevics, Andrejs;
Dukurs, Roberts: Piguļevskis, Vladimirs;
Dzelzītis, Eduards; Pommers, Jānis;
Dzelzītis, Hugo; Pussuls, Voldemārs;
Dzenis, Antons; Radziņš, Eduards:
Eglītis. Arkādijs; Rancans, Antons;
Eliass, Kristaps; Reinhards, Gustavs;
Ērglis, Jūlijs: Rimbenieks. Ēvalds;
Firkss, Vilhelms; Rozentāls, Miķelis;
Grantskalns, Eduards; Rudevics, Ansis;
Gulbis, Viljs; Sanders, Visvaldis;
Hans, Džons; Skujenieks, Marģers:
Ivbulis. Staņislavs; Sēlers, Lotars:
Jankus, Oskars — nav klāt; Sīmanis, Pauls;
Jeļisējevs, Grigorijs; Špolanskis, Leontijs;
Jeršovs. Leonids — nav klāt; Šterns, Jānis:
Jukšinskis, Antons: Trasuns, Jezups;
Juraševskis, Pēteris; Ulmanis, Kārlis;
Kalniņš, Augusts; Ulpe, Pēteris;
Kalniņš, Bruno; Vecķalns, Andrejs;
Kalniņš, Nikolajs; Veržbickis. Jānis;
Kalniņš, Pauls — nav klāt; Vestermanis, Verners;
Kaļļistratovs, Meletijs; Vilniševskis, Jaroslavs:
Kauliņš, Jānis; Vinters, Jānis-
Kiršteins, Kārlis; Višņa. Jānis;
Kirilovs, Stepans; Zeibolts. Pēteris;
Klīve, Ādolfs^ Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Korņiljevs, Jānis; nav klāt.

Deputātu Biirznieku izsaucot, viņš nebija zālē,
kādēļ lūdz atļaut nobalsot tagad. Iebildumu nav.
Tāpat sēdes vadītājs Jezups Rancans, lūdz atļaut
viņam izpildīt stāvu deputāta pienākumu, nobalsojot
pie prezidija galda. Iebitlduimiu nav. Nobalsošanā
piedalījušies visi deputāti, izņemot 2 kandidātus un
7 deputāte. — Lūdzu balsu skaitītājus saskaitīt
balsis., — Balsošanas iznākums: no 91 balsīm no-
dotas:

par Paulu Kalniņu — 36 balsus,
par Albertu Kviesi — 48 balsis,
atturējušies un balsojuši pretim — 7. .
Ari šinī balsošanā neviens no uzstādītiem kan-

didātiem nav dabūjis satversmes 36. pantā pare-
dzēto vaiirākiumu; tāpēc jābalso 3. reizi, pie kam

saskaņā ar vēlēšanu kārtību atkrīt Paula Kalniņa
kandidatūra. Nobalsošanā nāk Alberta Kvieša kan-
didatūra. Lūdzu deputātu kungus ieņemt vietas.
Es izsaukšu deputātus alfabēta kartībā.
Abuls, Mārtiņš—nav klāt: Cielēns, Fēlikss;
Alberings, Arturs; Dēķens. Kārlis;
A.iimss, Jānis; Dubins, Morduchs;
Ausējs, Longins; Dukurs, Roberts:
Balodis. Jānis (zemn. sav.); Dzelzītis, Eduards;
Balodis, Jānis (strādn. un Dzelzītis, Hugo;

zemn. fr.)—nav klāt; Dzenis, Antons;
Balodis, Kārlis; Eglītis, Arkādijs;
Barkans, Vinca; Eliass, Kristaps;
Bastjānis, Voldemārs; Ērglis, Jūlijs;
Beldavs, Kārlis; Firkss, Vilhelms:
Bergs, Arveds; Grantskalns, Eduards;
Bīlmanis, Roberts: Gulbis, Vilis;
Birznieks, Jānis; Hans, Džons:
Bļodnieks, Ādolfs; Ivbulis, Staņislavs;
Breikšs, Jānis; Jankus, Oskars — nav klāt;
Biiedis, Augusts: Jeļisējevs, Grigorijs .;
Būmeisters, Kārlis; Jeršovs. Leonids — nav klāt;
Celmiņš, Hugo; Jukšinskis, Antons.:
Celms,. Jūlijs;

(F Cielēns no vietas: «Aizklāti jābalso! Priekš-
sēdētāja kungs, lūdzu ievērot aizķīlātu balsošanu,
Jukšinskisbalsoja atklāti!»).

(Deputātu kungi! Kārtības rullī paredzēta šāda
balsošanas kārtība. Vispirms deputāti saņem zī-
mītes ar kandidātu sarakstu, pēc tam ieiet steno-
grafu ložā un izstrīpo nevēlamos kandidātus. Es lū-
dizu ievērot šo kārtību! Lūdzu nomierināties.

Juraševskis, Pēteris; Kauliņš, Jānis;
Kalniņš, Augusts; Kiršteins, Kārlis;
Kalniņš, Bruno; Kirilovs, Stepans;
Kalniņš, Nikolajs; Klīve, Ādolfs;
Ka'niņš, Pauls; Korņiljevs, Jānis;
Kaļļistratovs, Meletijs; Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs;

Deputāts Cielēns iesniedzis sekojošu priekšli-
kumu:

«Prasām tūlīt pārtraukt balsošanu un sasaukt frakciju
padomes sēdi, lai pārrunātu jautājumu par aizklātas balsošanas
nodrošināšanu.»

('Starpsaucieni. Troksnis.) Es lūdzu deputātu
kungus ieņemt vietas. — Vārds pie balsošanas, kār-
tības deputātam Cielēnam.

F. Cielēns (socitāldēniolkrats): Augsti godātie
deputātu kungi! Vafcits Prezidenta vēlēšanu pēdējā
gājienā pārkāpts (satversmes 36. pants. Satversmes
36. pants paredz: «Valsts Prezidentu ievēl, aizklāti
balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas (locekļa balsu
vairākumu». Es konstatēju — un to apliecinās vilsia
sociāldemokrātu frakcija —, ka, balsojot šinī vēlē-
šanu gājienā, deputāti Jukšiinskiis, Girantislkalnis un
daži citi nebalsoja aizklāti, bet piegāja pie steno-
griafu ložas un ielika zīmīti konvertā visiem redzot.
Tā kā šinī balsošanas gājiena iir tilkaii viens kandi-
dāti», tad minētie deputāti demonstratīvi. 'rādīja, ka
viņi balso atklāti. Bet atklātu balsošanu, noliedz sa-
tversme, ikā arī vēlēšanu noteikumlii, kas, iir tikpat kā
likums. Šienoteikumi paredz, ka deputātiem jāieiet
stenografu ložā. Sociāldemokrātu frakcija liek
priekšā balsošanupārtraukt, lai varētu sasaukt frak-
ciju padomi un nodrošināt tādu vēlēšanu veidu, kādu
paredz satversmes 36. pants, proti, ka balsošana
par Vallslts Prezidentu notiek aizklāti. Ja Augstā
nama vairākums neievēros šosociāldemokrātu frak-
cijas priekšlikumu (starpsaucieni un troksnis labā
spārnā), un ja šinī gadījumā Albertu Kviesi! ievēlēs
par Valsts Prezidentu, sociāldemokrātu frakcija kā
iekšzemē, tā ārzemēs atklāti pateiks., ka šīs Valsts
Prezidenta vēlēšanas nav notikušas likumīgi, sa-

v.skaņā ar satversmes noteikumiem» (Starpsaucieni
un troksnis labā spārnā.)

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
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Priekštedetāia biedrs' J. Rancans: Vārdu ne-
viens vairāk neveļas. Iesniegts priekšlikums:

«Pārtraukt sēdi frakciju padomes sasaukšanai.»
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šopriekšlBkumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kala atturas.
Balsošanas rezultāts: par šo priekšlikumu nodotas
46 balsis, pret — 40 balsis, atturējies — 1. Priekš-
likums pieņemts. Pasludinu pārtraukumu uz 15 mi-
nūtēm. Lūdzu frakciju padomes locekļus, sapulcē-
ties uz frakciju padomes sēdi.

(Pārtraukums no pīkst. 7.45 līdz 8.45 vakarā.)

Priekšsēdētājs!P. Kalniņš: Saeimas sēde tu-r-
priājas. Sadkaņā ar frakciju padomes lēmumu ie-
sāktā balsošana par deputāta. A. Kvieša kandidatūru
anulējama un notiks jaunabalsošana, izdodot zīmītes,
uz kurām būs uzdrukāts: «par», «pret», «atturas,».—
Balsošanas kārtība paliek agrākā: katrs deputāts
var nostrīpot to vārdiņu, kuru tas vēlas nostrīpot.
Lūdzu izdalīt zīmītes. (Mēs sākam balsot.

Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Dzenis, Antons;
Alberings, Arturs; Eglītis. Arkādijs;
Annuss, Jānis; Eliass, Kristaps;
Ausējs, Longins; Ērglis, Jūlijs;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Firkss, Vilhelms:
Balodis, Jānis (strādn. un Grantskalns. Eduards;

zemn. fr.)—nav klāt; Gulbis, Vilis:
Balodis, Kārlis; Hans, Džons;
Barkans, Vinca; Ivbulis. Staņislavs;
Bastjānis, Voldemārs; Jankus, Oskars — nav klāt;
Beldavs, Kārlis; Jeļisējevs, Grigorijs;
Bergs, Arveds; Jeršovs. Leonids — nav klāt;
Bīlmanis, Roberts: Jukšinskis, Antons:
Birznieks, Jānis; Juraševskis, Pēteris;
Bļodnieks, Ādolfs; Kalniņš, Augusts;
Bieikšs, Jānis; Kalniņš, Bruno;
Briedis. Augusts; Kalniņš, Nikolajs;
Būmeisters, Kārlis; Kalniņš, Pauls;
Celmiņš, Hugo; Kaļļistratovs, Meletijs;
Celms, Jūlijs; Kauliņš. Jānis:
Cielēns, Fēlikss; Kiršteins, Kārlis;
Dēķens, Kārlis; Kirilovs, Stepans;
Dubins, Morduchs; Klīve. Ādolfs ļ
Dukurs, Roberts; Korņiljevs, Jānis:
Dzelzītis, Eduards: Kurciis-Kuršinskis, Andrejs;
Dzelzītis, Hugo; Kullītis, Jēkabs;

Kviesis, Alberts nav klāt; Rancans, Antons:
Laicens, Linards — nav klāt; Rancans, Jezups;
Laimiņš, Eduards; Reinhards, Gustavs;
Lazersons, Maksis; Rimtienieks, Ēvalds;
Lejiņš, Pauls^ Rozentāls, Miķelis;
Lorenes, Klāvs; Rubulis, Vladislavs;
Maizelis. Noijs.; Rudevics, Ansis;
Menderis, Fricis; Sanders, Visvaldis;
Miezis, Ernests — nav klāt; Skujenieks, Marģers;
Mīlbergs, Gotfrids; Sēlers, Lotars:
Muižnieks, Izidors; Sīmanis. Pauls;
Nuroks. Arons; Špolanskis, Leontijs;
Nuroks, Markus; Šterns, J.ānis;
Opyncans, Jānis; Trasuns, Jezups;
Ozoliņš, Gustavs; Ulmanis, Kārlis;
Ozoliņš, Lūkass; Ulpē; Pēteris;
Pabērzs, Juris; Vecķalns, Andrejs:
Pabērzs, Sebastjāns; Veržbickis. Jānis;
Pastors, Alfonss; Vestermanis, Verners;
Pauļuks, Kārlis; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Petrevics, Andrejs; Vinters, Jānis;
Piguļevskis, Vladimirs; Višņa. Jānis: -
Pommers, Jānis; Zeibolts. Pēteris;
Pussuls, Voldemārs; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Radziņš, Eduards; nav klāt.

Balsošanā piedalījušies vilsi deputāti., izņemot 7
deputātus un pašu kandidātu. — Balsošanas rezul-
tāts: balsošanā ņēmuši dalību pavisam 92 deputāti,
nodevuši:

par Albertu Kviesi — 49 ballsiist,
pret — 41 balsi,
atturējies I un 1 zīmīte nederīga. —_ Deputāts

Kviesiis nav dabūjis satversmē paredzēto balsu
skaitu*

Ienācis priekšlikums —
Liekam priekšā sēdi slēgt.»

Iern'eguši deputāte A. Alberings, V.'Bastijārms un
citi. Iebildumu nav. Nākošā sēde rīt, pllfcst. 10 no
rīta. Dienas kārtībā — Valsts budžets. Pitdr'enas
pēcpusdienas sēdē turpināsies Valstis:Prezidenta ve-
lēšanasi un, ja būs iiespējums, valsts budžeta ap-
spriešana.

Sēde slēgta. - ( i

(Sēdi slēdz p'kst. 9.30 vakarā.) i
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Saturs.

1. Valsts budžets I930./31. saimniecības gadam:
J. Annuss, referents 989
O. .Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) . . 975
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) . ? ..982
A. Petrevics (sociāldemokrāts) . 982
L. Špolanskis i Latvijas pagastu un apriņķu pašval-

dību krievu darbinieku savienība) 988
K. Dēķens (sociādēmokrats i 995

2. Nākošā sēde 1012

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: valsts budžets 1930./31. saim-
niecības gadam. Iebildumu pret dienas kārtību nav?.
Dienas kartība pieņemta. — Turpinās kārtējo izde-
vumu VII daļas apspriešana — Iekšlietu ministrija.
Vārds deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mans frakcijas biedrs jau raksturoja Iekšlietu mini-
strijas polītiku un sociāldemokrātu sadarbību ar to
revolucionāras strādniecības apkarošanas virzienā.
(Starpsauciens sociāldemokrātu solos.) Pēc tam
nāca sociāldemokrātu runātāji Vecķalns un Petre-
vics, kuri mēģināja taisnoties strādniecības priekšā
par šo sadarbību, bez tam vēl uzbrukdami revoluci-
onārai strādniecībai. Tāpēc man jāapstājas pie šo
sociāldemokrātu frakcijas pārstāvju runām.

Vispirms ar šādiem uzbrukumiem nāca Vec-
ķalns. Kas tad ir šis kungs, kas uzbruka revolucio-
nārai strādniecībai, apgalvodams, ka revolucionārā
strādniecība ejot kopā ar fašistiem? Tas ir cilvēks,
kuru buržuāzija apkar ar ordeņiem, kurš kopā ar po-
liciju liek sociāldemokrātu sportistiem uzbrukt
strādniecībai, kuru buržuāzija mielo savos rautos.
Revolucionārās strādniecības sadarbību ar buržu-
āziju mēģināja pierādīt cilvēks, kas ar strādnieku
sviedriem no buržuāzijas labvēlības cel sev vasar-
nīcas. (A Veckalna starpsauciens.) Ari sociāldemo-
krātiskā strādniecība lielā mērā ir nosodījusi šo bē-
dīgi slaveno kungu Veckalnu, kas tikai ar mokām
tika šinī Saeimā, tāpat kā sociāldemokrātiskā strād-
niecība ir nosodījusi otro kreisās strādniecības ēdē-
ju Bruno Kalniņu, ko sociāldemokrātu partijas cen-
trālkomitejai izdevās ievilkt šinī Saeimā tikai ar ci-
tu atteikšanos. Nākošās vēlēšanās Latvijas sociāl-
demokrātiskā strādniecība par šiem neģēlīgiem uz-
brukumiem revolucionārai strādniecībai nostādīs
Jūs saraksta pašās beigās. Skaidrs, ka mums ir da-
rīšana ar buržuāzijas kalpu, tāpēc pavisam nebūtu
vērts ar viņu polemizēt. Tomēr, lai parādītu, cik
viegli apgāztJūsu argumentus, pakavēšos pie dažām
jūsu izdomātām lietām.

Vispirms Jūs air lielu muti stāstījāt, ka kreiso
rindas esot provokatori.. Jūs minējāt kādu Līcīti no
Rīgas arodbiedrību centrālbiroja. Stāstījāt, ka viņš
savā laikā atsūtīts no_ Maskavas un iecelts par līderi.
Tas ir salti meli. Jādomā, ka viņu iesūtījusi cen-
trālbiroja ne tik vien polītiskā pārvalde, bet arī so-
ciāldemokrāti, kuriem vajadzēja tikt vaļā no sava
biedra Dermaņa. Lai to panāktu, tad vajadzēja
«safabricēt» naudas viltošanu, vajadzēja ievadīt

prāvu tiesā. Par biedra Dermaņa izdošanu Saeimā
balsoja arī sociāldemokrātu frakcija. Te ir skaidrs
sociāldemokrātu gājiens. Sociāldemokrāti savu
biedri provocēja, lai pec tam varētu viņu izdot tie-
sāšanai. Lūk. tāda ir jūsu provokāciju polītika. To
pašu_ apliecina arī jūsu partijas centrālkomitejas se-
kretāra II internacionāles ģenerālsekretāram Frid-
richam Adleram rakstītā vēstule, kurā teikts, ka
biedrs Dermanis pienākts naudas viltošanā. Tā tad
aina te ir pilnīgi skaidra.

Bet lai jūsu morāliskā reputācija būtu vēl la-
bāk noskaidrota, es nolasīšu dažus izvilkumus no
intervijām, kas parādījās 4. martā «Jaunākās Ziņās»
sakarā ar revolucionārās strādniecības 6. marta de-
monstrācijām. Vienu interviju bija devusi polītiskā
pārvalde, _ bet otru — arodbiedrību centrālbiroja
priekšsēdētājs Vecķalns. Te jāsaka, ka grūti iz-
šķirt, kura intervija ir sociāldemokrātu un kura —
polītiskās pārvaldes. Daži izteicieni šinīs intervi-
jās ir burtiski vienādi. Piemēram polītiskās pārval-
des priekšnieks izsakās tā: «Kommūnistu taktika
strādniekiem ir galīgi apnikusi, un tie no tās novēr-
šas». Vecķalns saka tā: «Strādnieki bezdarbnieki,
un sabiedrisko darbu strādnieki savā vairumā no
tiem novērsušies.». (A. Veckalna starpsauciens:
«Pareizi!») Tiešām pareizi, ka Veckalnam pilnīgi Sa-
skan ar polītisko pārvaldi, tā ka var pat sajaukt.

Tālākais piemērs. Polītiskā pārvalde: «Lai gan
kommūnisti izsludināja 6. martu par starptautisko
bezdarbnieku dienu, tomēr sagaidāms, ka tā paies
tikpat mierīgi, kā citas dienas.» (Sauciens no vietas:
«Pareizi!») Redziet, Jūs, Veckaln, tieši apstiprināt
polītiskās pārvaldes sacīto! — Vecķalns: «Tāpēc
rīt kommūnistu izsludinātā starptautiskā bezdarb-
nieku dienā Latvijā nemieri nav sagaidāmi, un tā
paies mierīgi.» — Tā tad Latvijā bez politiskas
pārvaldes ir vēl viens kārtības sargs — Vecķalns,
kurš pareģo, ka starptautiskā bezdarbnieku diena
Latvijā paies mierīgi. Tas skaidri rāda, kam Jus,
Veckaln, kalpojat. —

Trešais piemērs. Polītiskā pārvalde: «Novē-
rojumi rāda, ka bezdarbnieki vairs neklausa kom-
mūnistus un sapulcēs pat uzstājas pret tiem ar asu
kritiku.» — Vecķalns: «To rāda arī bezdarbnieku
sapulces, kurās kommūnistus, ja tie mēģina traucēt,
svilpo ārā.» — Tie ir piemēri, kas runā tik gaišu va-
lodu, ka par šo tematu mums vairs nevajadzēs ar
Veckalna kungu strīdēties. —

Ar drusku smalkāku kritiku no sociāldemokrā-
tiem nāca Petrevics. Viņš uzstājās ar it kā morā-
lisku patosu un liekulīgi teica, ka nevajagot apkarot
politiskus virzienus ar varas līdzekļiem, ieteikdams
buržuāzijai pat zināmu paidagoģiju, kā «izaudzināt»
strādniekus kapitālistiskā garā. Tur bija daudz lī-
dzīgu oportūnistisku aplamību, bet mūs var interesēt
viens — vai Petrevics, kurš kā mazinieks un «krei-
sais» sociāldemokrāts ir atbalstījis Latvijā 4 vai 5
kapitālistiskas valdības, kurš ir bijis ar saviem bie-
driem šo valdību bāze, no kura šīs valdības lielā
mērā ir bijušas atkarīgas, vai Petrevica kungs ne-
varēja šos uzskatus aizstāvēt toreiz pie šīm valdī-
bām. Polītiskā pārvalde arī tad arestēja revolucionā-
ros strādniekus, lietoja šospašus izspiegošanas un
provokatoru iesūtīšanaspaņēmienus, bet mēs neesam
dzirdējuši par Petrevicu, ka viņš tai laikā būtu uz-
stājies pret polītisko pārvaldi. Tagad Petrevica
kungs, kurš liekuļoja pret varas polītiku, ir sociāl-
demokrātu partijas rindās. Būtu ļoti interesanti
dzirdēt no viņa, vai viņš uzstājas pret savas parti-
jas vadošiem orgāniem, lai tie nelietotu varas polī-
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tiku pret strādniekiem, bet. to mēs nedzirdam, un
velti arī ir to no viņa gaidīt. Taisni pretēji. Ar so-
ciāldemokrātu frakcijas piekrišanu un sociāldemo-
krātu frakcijas centrālkomitejas rīkojumu ir piekauti
kreisie strādnieki sapulcēs un mītiņos, kad tie prasa
vārdu. Tas ir jauvairākkārt konstatēts, un tāpēc ir
tīra liekulība, ja Petrevica kungs šeit runā par ide-
jisko cīņu, ka polītiskā cīņā nav lietojami varas lī-
dzekļi. Taisni jūs paši daudzkārt kopā ar policiju
lietojat varas līdzekļus pret kreiso strādniecību.

Lai gan Petrevica kunga runa bija daudz loģis-
kāka un smalkāka par Veckalna izgāšanos šeit no
šīs katedras, tomēr jāsaka, ka Petrevica kunga uz-
stāšanās it kā pret polītisko pārvaldi faktiski bija
uzstāšanās pret kommūnistiem un revolucionāro
strādniecību. Visu laiku viņš centās smalkā veidā
mest ēnu uz kommūnistu partiju, ka tur, lūk, poli-
tiskā pārvalde iesūtot savus informatorus un tāpēc
strādniecībai nevajagot iet nelegālās revolucionā-
rās organizācijās. Petrevica kungs šeit citēja arī
kādu slepenu polītiskās pārvaldes instrukciju,
kāda dota polītiskās pārvaldes informatoriem, tiem,
kurus polītiskā pārvalde iesūta kommūnistiskās
strādniecības organizācijās. Noklausoties šo sle-
peno instrukciju citātus un Petrevica kunga runu,
radās jautājums: jareiz jūs šeit runājat par slepe-
nām instrukcijām, ja jums šīs slepenās instruk-
cijas ir rokā, tad kur jūs tās dabūjāt? Pēc mūsu do-
mām, tas norāda, ka jums ir sakari ar polītisko pār-
valdi, jo kā citādi jūs būtu tikuši pie šīm slepenām
instrukcijām. Deputātiem tās nav izdalītas, un nav
arī ticams, ka jūs būtu šo instrukciju atraduši uz
ielas. Vienīgais slēdziens var būt, ka sociāldemo-
krātu partijai, sociāldemokrātu partijas centrālkomi-
tejai ir tiešs kontakts ar polītisko pārvaldi. Jūs da-
būjāt šīs slepenās instrukcijas no polītiskās pārval-
des, lai vērstos pret revolucionāriem strādniekiem,
lai nostādītu jautājumu tā, ka strādniekiem nevajaga
piedalīties nelegālā kommūnistu partijā un citās
kommūnistiskās organizācijās, jo tās pastāvot it kā
no polītiskās pārvaldes žēlastības.

Ka jūs apgādā polītiskā pārvalde, to apstiprina
vēl daži citi fakti. Parasti pēc lielākiem revolucio-
nāro strādnieku arestiem Rīgā vai provincē polīti-
skā pārvalde bulvāra presē vai «Sociāldemokrātā»
izkliedz, ka esot atrastas kādas «kommūnistu in-
strukcijas». Tad regulāri pēc dažām dienām vai nu
centrālās komitejas priekšsēdētājs Rudevics, vai
kāds cits drukā «Sociāldemokrātā» savos artiķeļos
šīs «kommūnistu instrukcijas». Mīļie sociāldemo-
krātu kungi, no kurienes tad jūs ņemat šīs «kommū-
nistu instrukcijas», kuras it kā dažas dienas iepriekš
polītiskā pārvalde atradusi, arestējot revolucionāros
strādniekus? Cik mums zināms, laikrakstu redak-
cijām šādas kommūnistu instrukcijas nepiesūta, tā
tad jums ir kāds ciešāks kontakts ar šo lietu. Mums
jāpieņem, ka sociāldemokrātu partijai! ar polītisko
pārvaldi ir tāds kontakts, ka tiešā ceļā jūs saņemat
šīs instrukcijas, lai uz to pamata varētu apkarot re-
volucionāros strādniekus, lai varētu aģitēt pret kom-
mūnistiem. (Starpsaucieni pa kreisi.) Redziet, še) ir
darīšana ar dokumentiem, ar nenoliedzamiem fak-
tiem. (Starpsaucieni pa kreisi.) Viss tas kopā pie-
rāda tikai vienu — ka sociāldemokrātu partijai ar
politisko pārvaldi ir ļoti cieša kopdarbība.

Tālāk maza atzīme no vēstures. Kad 2 vai 3
gadus atpakaļ bija kreisā valdība, kad Rudevics,
Cielēns un citi kungi sēdēja kreisās valdības krēslos,
kad jūs polītisko pārvaldi nevis likvidējāt, bet gan

gluži otrādi: balsojāt par polītiskās_ pārvaldes bu-
džetu, par šo slepeno instrukciju realizēšanu. Do-
dot principiālo polītisko līniju, jūs vadījāt šīs polī-
tiskās pārvaldes darbību. Tāpēc tīrā komēdija ir
tagad nākt un runāt pret polītisko pārvaldi un uz-
stāties it kā par polītiskās pārvaldes pretiniekiem.

Vēl viena vēsturiska atzīme. Ar jūsu, sociāl-
demokrātu, balsīm ir pieņemts likums par polītisko
pārvaldi kādā no agrākām Saeimām. Tā tad, so-
ciāldemokrātu kungi, polītiskā pārvalde ar visām
slepenām instrukcijām ir jūsu gara bērns. Tas ir
arī jūsu polītikas ierocis.

Ņemsim vēl plašāk tās lietas, un mēs redzēsim,
ka jūs atrodaties ar Iekšlietu ministriju vienās un
tanīs pašās polītiskās pozīcijās. Es te uzskaitīšu
galvenos represiju posteņus, galvenos represiju
punktus. Pirmais — strādnieku organizāciju slēg-
šana. Ja līdz šim strādnieku organizācijas ir slēg-
tas, tad no vienas puses tās ir slēgusi Iekšlietu mi-
nistrija un no otras puses — sociāldemokrāti. Iekš-
lietu ministrija ir slēgusi kreisās strādniecības arod-
biedrības, kultūras biedrības, sporta biedrības, so-
ciāldemokrāti savukārt ir slēguši sociāldemokrāti-
sko arodbiedrību, SSS un atvaļināto karavīru bie-
drības nodaļas. Varētu sastādīt veselu reģistri, cik
tādu nodaļu jūs esat slēguši. Ja strādnieki nepado
das jūsu fašistizācijai, tad jūs šīs organizācijas vien-
kārši slēdzat. Ja laukstrādnieki savās arodbiedrī-
bās ir aktīvi, parāda zināmas dzīvības zīmes, .uz-
stājas pret pelēkiem baroniem, tad jūs šīs nodaļas
slēdzat. Ja atvaļināto karavīru biedrības aktīvi uz-
stājas pret landesvēru, tad jūs, sociāldemokrāti, tās
slēdzat.

Te ir skaidra aina, ka strādniecības organizē-
tais spēks tiek grauts vienā laikā no divām pusēm
— to grauj Iiekšlietu ministrija un sociāldemokrātu
partija. Abi jūs darāt vienu un to pašu uzdevumu,
graujat strādniecības revolucionārās organizācijas,
vājināt strādniecības organizēto spēku, lai strādnie-
ki nevarētu cīnīties pret kapitālistiskiem uzbruku-
miem.

Otrkārt, ja notiek strādnieku aresti, tad tech-
niski tos izdara Iekšlietu ministrija, bet vienmēr
mēs redzam, ka psīcholoģiski un sabiedriski šosare-
stus sagatavo sociāldemokrāti. Ja arestē sociālde-
mokrātiskās arodbiedrības revolucionāro opozīciju
vai SSS revolucionāro opozīciju, arvien mums ir da-
rīšana ar sociāldemokrātu jau iepriekš presē saga-
tavotu denunciāciju kampaņu. Ir daudz piemēru,
kur jūsu prese ir denuncējusi sociāldemokrātisko
arodbiedrību vai kādu citu organizāciju biedrus. Ir
vēl ļoti pazīstama lieta, par ko te ir runāts arī no
Saeimas tribīnes vairāk reižu; tā ir tā saucamā Kul-
dīgas lieta, kur Bruno Kalniņš, pats nevarēdams tikt
galā ar saviem sportistiem, bija griezies pēc laipnas
palīdzības pie Juraševska kunga. Tā jau ir tieša
denuncēšana.

Ir vēl interesants denunciācijas dokuments, kas
figurēja Rīgas arodbiedrības centrālbiroja prāvā.
Tur bija divi pamatdokumenti pret Rīgas arodbie-
drību centrālbiroju. Viens no šiem pamatdokumen-
tiem bija polītiskās pārvaldes priekšnieka Ozoliņa
liecība, ka Rīgas arodbiedrību centrālbirojs esot
kominterna vai profinterna filiāle, otrs pamatdoku-
ments ir sociāldemokrātu partijas centrālkomitejas
sekretāra Bruno Kalniņa vēstule, tā tad rakstiska
liecība, ka tiešām Rīgas arodbiedrību centrālbirojs
esot kommūnistiska organizācija. Un uz šo divu
liecību pamata, uz polītiskās pārvaldes Ozoliņa lie-



979 Latvijas Republikas III Saeimas V ses i j a s 29. sēde 1930. g ada 9. aprīlī. 980_

čības un uz Bruno Kalniņa liecības pamata Rīgas
arodbiedrību centrālbirojs tika juridiskā kārtā no-
beigts.

Ir vēl jaunāki notikumi, piemēram ar tiem pa-
šiem tramvajniekiem, par kuriem Veckalnam vēl
pietika bezkaunības uzstāties (A. Vecķalns no vie-
tas: «Kommūnistam Jankum nav bezkaunības uz-
stāties!»), gandrīz vai paziņojot, ka tramvajniekiem
jābūt pateicīgiem sociāldemokrātiem, ka viņi atlai-
sti no darba un arestēti. Šinī gadījumā, tāpat kā ci-
tās reizēs, šie tramvajnieku aresti notika tieši tad,
kad tas bija vajadzīgs sociāldemokrātu arodbiro-
kratiem — Veckalniem, Višņam u. t. t. (Starpsau-
ciens.) Kad notika tramvajnieku arodbiedrības val-
des vēlēšanas, kur sociāldemokrāti gribēja paturēt
par katru cenu vairākumu, kas viņiem vairs nebija
drošs, tad sociāldemokrāti griezās pie polītiskās
pārvaldes, kura šos strādniekus uz dažām dienām
arestēja; pēc tam tramvaju direkcija viņus atlaida.
Te ir skaidra situācija: sociāldemokrātiem vajaga,
lai kreiso strādnieku kandidāti netiktu ievēlēti —
polītiskā pārvalde un direkcija palīdz no viņiem at-
brīvoties, jo pēc tam visiem jums būs mierīgāka sa-
dzī /ošana, nebūs streiku.

Ņemsim vēl trešo virzienu šai kopdarbības jau-
tājumā — strādnieku sapulces uņ demonstrācijas.
Par to jau ir runāts; es to atgādināšu tikai sakarī-
bas dēļ. Pagājušā gada 1. maijā bija līgums starp
Bruno Kalniņu un Iekšlietu ministriju par revolucio-
nāro strādnieku piekaušanas darba sadalīšanu. Kad
Grīziņkalna rajonā jeb sociāldemokrātu sapulču tel-
pās rīkošoties sportisti, tad lai policija tur neiejauco-
ties; bet kad SSS sportisti būšot pietiekoši piekla-
pējuši kreisos strādniekus, tad viņus nodošot polīti-
skās pārvaldes aģentiem un policijai, lai tā tad rīko-
joties tālāk. Mēs redzējām, ka pēc šīs iepriekš iz-
strādātās programmas viss tas tā arī notika, ka so-
ciālfašisti strādniekus 1. maijā nodeva policijas ro-
kās. ( A. Vecķalns no vietas: «Tie bija huligāni!»)
Ja Jums strādnieki ir huligāni, tad tā iznāk.
Jūs, Veckalna kungs, esat noslīdējuši no strādnieci-
skām sliedēm tik zemu, ka Jums katrs strādnieks,
kas prasa vārdu, ir jauhuligāns. (Starpsaucieni so-
ciāldemokrātu solos.) Labi, turpmāk zināsim, ka
vārda brīvība jums ir huligānisms.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu starp-
saucienus izdarīt vienbalsīgi, ne daudzbalsīgi. ,

O. Jankus (turpina): Tālāk mēs redzējām to
pašu situāciju 18. oktobrī. Lai šis streiks neizdotos,
nepārvērstos revolucionārā strādnieku spēku mobi-
lizācijā un akcijā, tad jau dažas dienas iepriekš so-
ciāldemokrātu partijas centrālkomiteja ar savu
SSS pūlējās panākt šīs akcijas dezorganizēšanu,
strādnieku uzstāšanās vājināšanu. Citiem vārdiem
— tā gādāja, lai 18. oktobra streiku sakautu. Jums
ar Iekšlietu ministriju bija neapšaubāma kopdarbība.
No vienas puses policija aizliedza visus kreisās
strādniecības protesta mītiņus, konfiscēja visus
kreisās strādniecības streika uzsaukumus, bet no
otras puses deva sociāldemokrātiem monopoltiesī-
bas «protestēšanā» un streika «rīkošanā» pret slimo
kasu graušanu. Jūs «uzstājāties» pret slimo kasu
reorganizāciju tieši policijas apsardzībā un ar poli-
cijas atļauju. Buržuāzijai jūsu uzstāšanās ir vaja-
dzīga, jo tā tikai sekmē strādnieku kustības ievadī-
šanu mierīgākā gultnē. Tāpēc arī buržuāzija visi
jums atļauj. (N. Maizeļa starpsauciens: «Jums pa-
priekšu vajadzētu par to pārliecināties.»)

Revolucionārā strādniecība ir, domājams, kai-
tīga buržuāzijai un arī jums, sociāldemokrātiem, jo
citādi jūs kopā policejiski neterrorizētu revolucio-
nāro strādniecību. Jūs, sociāldemokrāti, esat tikai
tāda neoburžuazija, jūs tāpat drebat, ka ar revolu-
cionārās strādniecības uzvaru neaiziet dibenā jūsu
jaunceltās vasarnīcas un direktoru posteņi. Lūk,
tāpēc jums arī ir vienādas intereses ar buržuāziju,
tāpēc jūs strādājat kopā ar policiju, tāpēc jums ir sa-
skaņota darbība ar buržuāziju. Un tiešām, tā jau ir,
ka tieši buržuāzijas varas polītika, visas represijas,
aresti, konfiskācijas u. t. t. taisni veicina sociālde-
mokrātu partijas iespaidu, veicina viņu polītiku. Arī
tagadējās pusfašistiskās valdības polītika nāk so-
ciāldemokrātiem tikai par labu, jo tā masas cenšas
piegriezt sociāldemokrātiem. Ka tas tiešām tā, to
pierāda arī tas, ka, piemēram, pagājušā gadā sociāl-
demokrātu valdība Vācijā noliedza 1. maija demon-
strācijas, noliedza tās arī sociāldemokrātiem, bet
mūsu pusfašistiskā valdība sociāldemokrātiem at-
ļāva demonstrācijas pastiprinātas policijas apsar-
dzībā, karaspēka štiku apsardzībā. Tās atļāva tā-
pēc, ka buržuāzijai ir izdevīgi, ka strādnieku masas
iekļūst sociāldemokrātu partijas iespaidā. Buržuāzi-
jai patīk sociāldemokrātu pastaigāšanās. Tā buržuā-
zijai ir pilnīgi nekaitīga, jo tā novada strādnieku ku-
stību pilnīgi nevainīgā virzienā. Tāpēc mums jāsa-
ka, ka šis Iekšlietu ministrijas budžets ir budžets so-
ciāldemokrātu partijas labā.

Te jau arī viens otrs pilsonis draudzīgi aizrādī-
ja sociāldemokrātiem, ka taču mums—t. i. sociālde-
mokrātiem Un pilsoņiem — ir kopīgas intereses. Visi
tie aizsargi, policija un polītiskā pārvalde ir kā bur-
žuāzijas, tā sociāldemokrātu vasarnīcu sargāšanai.
(A. Vecķalns no vietas: «Arī Jankus lielai mājai Lie-
pājā!»), kā buržuāzijas fabrikantu un direktoru, tā
sociāldemokrātu direktoru vietu sargāšanai.

Jāatzīmē, ka visas šīs sociāldemokrātu politi-
kas rezultātā masas sāk aiziet no sociāldemokrā-
tiem; masas redz sociāldemokrātu kopdarbību ar
buržuāziju un velk attiecīgas konsekvences. Ta-
ču visaktīvākā organizācija strādnieku terrorizēša-
nu, kopdarbībā ar Iekšlietu ministriju ir SSS. — Bet
ko mēs redzam? Mēs redzam, ka vienā daļā no
SSS biedriem ir iestājies liels idejisks lūzums —
pagājušā gadā, pēc jūsu pašu statistikas, jūsu oficiā-
liem datiem vesela llbiedru ir aizgājusi no SSS;
1200 ir atstājuši šo sociālfašistu rindas. Viņiem ir
radušies sirdsapziņas pārmetumi par visiem šiem
majjiem un oktobriem; šie darba jaunieši nevar so-
lidarizēties ar nodevīgo līderu darbību un tāpēc aiz-
iet no SSS pie revolucionārās strādniecības. Cik
strauja ir šī aiziešana, to rāda tas, ka lūk, jau vesela
1ir aizgājusi no šīs organizācijas. Tādu pašu ai-
nu rāda citas jūsu organizācijas, piemēram nesen
notikušais laukstrādnieku arodbiedrībaskongress,
kur no pagājušā gada 2000 biedriem šogad palikuši
tikai 1000 biedru; faktiski šinī kongresā bija repre-
zentēti tikai 600 laukstrādnieku, tā tad 2/3 ir novēr-
sušās no jūsu līderiem. Redziet, tik strauji dilst jūsu
iespaids masās, un Rudevica izteicienu par dilstošo

i mēnesi varētu zīmēt tieši uz Rudevica partiju, jo
i viņa partija atrodas zem šī dilstošā mēneša zīmes.

Šis dilonis, Rudevica kungs, iet diezgan straujiem
soļiem uz priekšu.

Irvēl viens jautājums, ar ko mums jāsaduras,
t runājot par Iekšlietu ministrijas budžetu — 1. maija
- jautājums. Katru gadu Iekšlietu ministrijas aparāts

tiek mobilizēts 1. maija apspiešanai, katru gadu 1.
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maija apspiešanai izlieto Iekšlietu ministrijas budže-
ta summas. Šogad mēs redzam, ka buržuāzija ir
uzsākusi cīņu pret strādnieku revolucionāro maiju,
buržuāzija jau ir iesākusi sagatavošanās darbus, lai
laupītu strādniekiem 1. maija tiesības. 3 dienas at-
pakaļ Daugavpilī ir slēgta revolucionārās strādnie-
cības arodbiedrība, kas, apvienoja 800 biedru. Šis
uzbrukums revolucionārai strādniecībai nav nekas
cits, kā (A. Vecķalns no vietas: «Jankus nopelns!»)
trieciens strādnieku organizēšanās brīvībai un uz-
brukums 1. maijam. Buržuāzija grib sagraut strād-
nieku arodbiedrības, strādnieku organizācijas, grib
novājināt strādniecību uz 1. maiju, lai tad ar štiku
un pipku palīdzību dzītu strādnieku masas sociālfa-
šistu apkampienos. Viņi domā, ka, sagraujot strād-
nieku arodbiedrības, izdosies šīs strādnieku masas
iedzīt sociāldemokrātu tīklos. Bet tā tas, buržuju
un sociāldemokrātu kungi, nebūs.

Mēs redzam, ka pēc katra revolucionāro arod-
biedrību slēgšanas gājiena šo revolucionāro arod-
biedrību biedru skaits, biedrību atjaunojot, arvien
pieaug.

^
Pagājušā gadā jūs Daugavpilī slēdzāt krei-

sas strādniecības arodbiedrību un tad tai, slēgšanas
momenta, bija 600 biedru. Šogad dažu mēnešu lai-
ka Daugavpils arodbiedrībā biedru skaits jau bija
pavairojies par 1I. Interesanti atzīmēt, ka ar šo
slēgšanu Iekšlietu ministrija ir sasniegusi vienādu
strādnieku organizācijas slēgšanas skaitu Daugav-
pilī ar sociāldemokrātiem. Jau agrāk sociāldemo-
krāti ir slēguši divas organizācijas Daugavpilī —
kopējo arodbiedrības nodaļu un dzelzceļnieku savie-
vienības nodaļu. Tagad Iekšlietu ministrija arī ir
slēgusi jau divas revolucionāro strādnieku arod-
biedrības. Tā tad vienā pašā Latvijas pilsētā, vienā
Latvijas strādnieku centrā sociālfašisti kopā ar fa-
šistiem ir nožņauguši 4 strādnieku organizācijas.
(Starpsaucieni.) Tā ir spilgta liecība par jūsu kopē-
jo strādnieku žņaugšanas polītiku (A. Veckalna
starpsauciens), par jūsu kopīgi izstrādāto uzbruku-
mu polītiku proletariātam. Skaidrāka aina vairs nav
vajadzīga. Ja Daugavpilī vien jūs kopēji esat slēguši
4 strādnieku organizācijas, tad Latvijas proletariā-
tam jābūtgatavam arī uz Jūsu turpmākiem uzbru-
kumiem. Latvijas proletariātam jābūt gatavam aiz-
stāvēt savas revolucionārās organizācijas (starpsau-
cieni).

No šīs tribīnes mēs griežamies pie Latvijas dar-
ba ļaužu masām, pie Latvijas srādniekiem darba
vietās (starpsaucieni) ar uzaicinājumu aizstāvēt
strādnieku organizācijas (starpsaucieni) pret sociāl-
fašistu un fašistu kopējiem uzbrukumiem! Mēs ai-
cinām arī sociāldemokrātiskos strādniekus aizstāvēt
savas organizācijas (sauciens no vietas: «Pret kom-
mūnistiem!») pret sociālfašistu līderiem (starpsau-
cieni).

Cik nekaunīga ir šī sociālfašistu rīcība, mēs re-
dzam kaut vai no sekojošā fakta. Latvijas atvaļi-
nāto karavīru Rīgas centra nodaļa bija nodomājusi
sarīkot kādu izrīkojumu pret karu un bija uzaicinā-
jusi par runātāju mūsu frakcijas deputātu Laicenu
un gribēja izrādīt kādu viņa lugu. Bet līderi centrā-
lā valdē to nolieguši. Rīgas centra nodaļā apvieno-
tās masas bija gribējušas, lai viņu izrīkojumā runātu
strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts, un bija
gribējušas izrādīt revolucionāru lugu pret karu.
(starpsaucieni), bet tad jūs, līderi, uzmiiināt šai masu
gribai ar savu netīro zābaku (starpsaucieni). Tas
pierāda, kā notiek strādnieku žņaugšana no augš-
gala.

Strādnieku masas ir diezgan revolucionāras,
viņas aiziet no sociālfašistu līderiem. Viņas ne-
atturēs šis naglotais papēdis, ne arī sociāldemokrā-
tisko augšgalu sadarbība ar fašistisko policiju.
Mēs aicinām strādnieku masas gatavoties uz 1. mai-
ju! Iziet visās Latvijas pilsētās 1. maijā uz ielas
pret fašismu un sociālfašismu! Iziet, neskatoties uz
visiem noliegumiem, nerēķinoties ar policijas pip-
kām un sociālfašistu dūrēm! Iziet un demonstrēt
par savām prasībām pret buržuju saimniecisko uz-
brukumu strādnieku algām, strādnieku darba lai-
kam, strādnieku saimnieciskam stāvoklim. Pret
buržuju un sociāldemokrātu kopējo uzbrukumu sli-
mo kasēm! Mēs aicinām strādnieku masas 1. maijā
iekarot sev ielu! Iekarot strādnieku organizēšanās
tiesības! (Sauciens pa kreisi: «Nost no katedras!»)
Lai dzīvo revolucionārais 1. maijs!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistrātovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krievi-
ski.) *)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Arī deputātam Jankum man jāsa-
ka tas pats, kas deputātam Balodim. Katrs objek-
tīvs novērotājs, noskatījies deputātā Janku viņa
runas laikā, varēja skaidri redzēt, ka viņam runājot
kust ausis, (A. Eglītis no vietas: «Un mute arī!»)
gluži kā tas teikts latviešu sakāmā vārdā, kuru man
šī Augstā nama cieņa neatļauj minēt. Bet es domā-
ju, ka Augstais nams šo sakāmo vārdu jau ir uzmi-
nējis. Deputāt Janku, ja Jūs tiešām gribat pierādīt,
ka sociāldemokrātiem ir kādi sakari ar polītisko
pārvaldi, ar polītisko policiju, tad jānāk ar nopietnu
argumentāciju. Jūsu argumentācija attiecībā uz so-
ciāldemokrātiem neviena nevarēja pārliecināt. (O.
Jankus no, vietas: «Tad Jums nevajadzēja nemaz
runāt!») Deputātu Janku, man Jums jājautā, kā
Jūs vēl varat kāpt tribīnē! (Starpsaucieni.) Atļau-
jiet man konstatēt, ka Jūs paši tam neticat. Es ne-
maz nevaru iedomāties, ka Jūs paši tam ticat, ko
stāstāt. (Starpsaucieni.) Baloža kungs, ari Jūs ne-
ticat tam, ka sociāldemokrātiem ir sakari ar polīti-
sko pārvaldi! (J- Baloaisno vietas: «Daži ir aktīvi
līdzdalībnieki!») Par tiem un no kurienes tie nāk,
mēs runāsim, Baloža kungs, vēlāk!

Jūs sakāt, ka polītiskā pārvalde esot bijusi arī
kreisas valdības laikā un sociāldemokrāti neesot
pret to protestējuši. Jums taču jāzin,ka sociāldemo-
krātiem tanīs valdībās, kurās viņi ir piedalījušies,
nekad visā Latvijas pastāvēšanas laikā nav bijis
vairākuma, bet gan mazākums. (O. Jankus no vie-
tas: «Kāpēc tad jūs tur bijāt,») Nekad sociāldemo-
krātiem nav bijis iespējams valdībā realizēt visu to,
ko viņi vēlējušies. Otrkārt sociāldemokrātiem visā
Latvijas pastāvēšanas laikā, piedaloties šādā vai tā-
dā veidā valdībā, nekad nav bijusi rokā Iekšlietu
ministrija. Tāpēc uzvelt sociāldemokrātiem atbil-
dību par to, ko ir darījusi polītiskā pārvalde, vērst
pret tiem kādus pārmetumus šinī virzienā ir nevie-
tā. (O. Jankus no vietas: «Kāda starpība ir starp
Jums un Skujenieku?») Kā vienmēr, tāpat ari tad,
kad mēs esam bijuši valdībā, tikko mums ir nācis
kas zināms par provokatoriskām metodēm polītiskā
pārvaldē, mēs vienmēr esam pret to protestējuši un
centušies darīt visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai šīs

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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metodes izskaustu. Un to sociāldemokrātija dara
arī šodien. Tādi ir sen senie sociāldemokrātijas
principi. Šinī ziņā sociāldemokrātija ir stipra un
neievainojama, jo nekad nav atzinusi tādas meto-
des. Sociāldemokrātijas ideoloģiju un politiskās cī-
ņas metodes nekad neviens nevarēs nosaukt par
neētiskām. (O. Jankus no vietas: «īsta kulaku po-
litika!») Arī šodien sociāldemokrātija stāv uz tā
viedokļa, ka polītiski virzieni — vienalga, kreisā,
vai labā pusē — jāapkaro ar idejiskiem un nevis
ar varas līdzekļiem. Šo uzskatu sociāldemokrātija
ir aizstāvējusi, aizstāv vēl šodien un aizstāvēs arī
turpmāk.

Bet jums,kungi, taču vismazāk ir tiesības runāt
par šīm lietām. Jūs taču nenoliegsit, ka
aizstāvat tādu ideoloģiju, kas ir tuva tai
ideoloģijai, kura ir zemē no mums uzi austrumiem.
Tanī valstī, kuru jūs arvien cildināt, ka tur viss esot
labi (J. Balodis — strādnieku un zemnieku frakci-
jas: «Buržujiem tur nav labi!»), ir viena iestāde, ko
sauc par GPU. Šī iestāde, deputātu kungi, taču ir
visrafinētākā politiskā policija pasaulē. Šo faktu
jūs nevarat apstrīdēt. GPU rīkojas ar polītiskās
provokācijas metodēm 1. Šī GPU taču ir jūsu draugu
rokās. Viņi. iir noteicēji šai iestādē -un kā noteicēji
lieto provokācijas metodes. Tā teld jums nav tie-
sības runāt par politiskās provokācijas metodēm.
Jums, kreisie draugi, šinī ziņā jāstāv klusu, ja jūs
negribat būt jezuīti 1,, kas saka, ka tas, kas vienam
atļauts, otram iir aizdiegts. Šādu.uzskatu nevar aiz-
stāvēt. Tasi ir neētiski: Ikas nav ^atļauts vienam,
naVjatļautSi arī otram. Ja jūs uzstājaties- pret pro-
vokācijas metodēm Latvijā, tad Jumis jāuzstājas
P-ret tām arī Krievijā iun dit vilsuir, lai tās būtu, kur
būdamas (/ Balodis — strādnieku, un zemnieku
frakcijas: «Vai, Jūs-ar savu idiotismuvēl tālāk va-
rat iet?»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es saucu
deputātu Balodi pie kārtības.

A. Petrevics (turpina): Jums, kungi, šinī jau-
tājumā vismazāk tiesību runāt. Esmu pārliecināts,
ka neviens nopietns cilvēks jumis!neticēs, un visima-
zāk jums ticēs Latvijas strāidnieki, ari tie strādnieki,
kuru viena daļa iet ailz jums. Arī! tie jums neticēs,
ba sociāldemokrātu partijai iir sakari ar politisko
pārvaldi un Ika viņa aizstāv provokācijas metodes.
Strādniecība, kā Jūs, Jankus kungs, arī necenstos
viņai to iegalvot, tam neticēs. (O. Jankus starp-
sauciens.) Tūlīt rfunāsiim arī par tām instrukcijām.—

Redziet, deputāt Janku, es šaubos, vai nelegālā
kammūniisitu partija Latvijā var galvot par to, ka
viņas centrālkomitejā nav kāds provokatore.(Starp-
saucieni strādnieku un zemnieku, frakcijas solos.)
Es runāju šeit strādniecības uzdevumā. (Starpsau-
ciens strādnieku un zemnieku frakcijas! solos: «Bur-
žuāzijas 'uzdevumā!») Es neticu, ika jūsu centrālko-
miteja nav provokatori. (Starpsaucieni; troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu
netraucēt runātāju!

_A. Petrevics (turpina): Bs nedomāju, ka/ pro-
vokātori būtu zināmi jūsu centrālkomiitejas locek-
ļiem vai crjtiem atbildīgiem darbiniekieirn. Tie vi-
ņiem nebūs izināirni. Bet iman nav pārliecības,, ka
šinīs iestādēs tādu provokatoru nebūtu. Man ir
pierādījumi no iepriekšējiem laikiem. (Starpsau-
cieni strādnieku un zemnieku frafcoijasi sollOs.) Kas
zīmējas uz instrukcijām, tad jāsaka, ka tad, ja jūsu
nelegālās organizācijās būtu tikai 5 vai 6 cilvēki,
varbūt, jūsu instrukcijas nekur nevarētu dabūt, bet
liekas, ka jūsunelegālās organizācijāsir drusku vai-
rāk biedru, un tāpēc nav 'arī nekāds brīnums, ja jū-
su izdotās instrukcijas parādās atklātībā.- Instruk-

cijas iespējams) dabūt no jūsu biedriem 1. (O. Jau-
kus starpsauciens: «Vai jums -ari ir aģenti?») Priekš
tam Jankus kungs, nemaz nav vajadzīgi aģenti!

Atļaujiet talgad dirucku parunāt par provokāto-
riem. Es pievedīšu piemēru par kādu provokatoru.
Jūsu avīzē «Darbs un Maize» drukāts, ka lauk-
strādnieku arodbiedrības Idus nodaļā darbojies kāds
Pārup's. Šis kungs tur darbojies jūsu uzdevumā,
kreiso uzdevuma ar nolūku sagraut šo laukstrādnie-
ku organizāciju un attīstīt tur jūsu, paustos uzska-
tus. (Starpisiaucienj, strādnieku un zemnieku frak-
cijas solos.) Jūsujaikrakstā «Darbs un Maize» bei-
dzot paziņots, ka jus viņu uzskatāt par provokatoru.
Parups attīstīja tanī _ organizācijā gluži tos pašus
uzskatus, kādus aizstāvat jūs, un ;bijia iestājies tur,
lai šo organizāciju izjauktu. Tagad jūs savā «Dar-
ba un Maize» paziņojat, Ika viņš ir provokātors. Un
Parups šo nedaiļu tiešam izjauca.

Talak kāds otrs — Harijs Mežs Valmierā. Arī
šis- Harijs Mežs Valmiera ir darījis to pasu. Poli-
tiska parvallde ai uzdevusi dzelzceļu strādniekam
(Mežam izsekot kommūnistu darbībai. Šinī nolūkā
-Mežs iestajasi biedrība.

Pēdējie nodibinājuši kādu Ļeņina pulciņu, kurā
iestājies ari Mežs. Par pulciņa darbību Mežs re-
gulāri ziņojis politiskai pārvaldei.» — (Starpsaucie-
ni.) Viņš darbojas gluži tanī virzienā, kuru jūs,
kungi,_ šeit aizstāvat, un par visu to ziņoja politis-
kai pārvaldei. (Starpsaucieni.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es vēlreiz lūdzu
?netraucēt runātāju, _ Es bušu spiests saukt pie kār-
tības un 'likt priekša dažus deputātus «slēgt no sē-des.

A. Petrevics (turpina): Kāds. Šiliņš Kafcss, ku-
ru politiska pārvalde nopratinājusi:, stāsta sekojo-
šo. Kad viņam prasa, vai viņš atzīstas, ka viņšpieder pie Ikommunistu partijas, viņš saka: jā, espiederu. — Viņš_atzīstas par vainīgu un tūlīt iiz-
stāsi&r ka sapulce piedalījušies: Jānis Miķelsons, Jā-
niisi Dārziņš_u. t. it; viņš uzskaita valdes locekļusšim organizācija. Tā] -tad skaidrs, ka tās personas,
kuras viņš pats iir ievilcis šinī organizācijā, tās viņš
tagad nodod politiskai pārvaldei.

_Eisi minēju pagaidāmi tikai 3 gadījumus. Varumunet vel veselu rindu gadījumu no iepriekšējiem
gadiem, kas r _ada, ka šis provokatoriskās metodes
pastāv. Kamēr provokatori nav atklāti, tikmēr tiedarbojas šinīs organizācijas un klāsta kommūnistu
uzskatus, tādus pašus., kādus jūs šeit cenšaties aiz-stāvēt, (j. Baloža starpsauciens.) Baloža kungs,
ka fabricē p-dlītiiskas_ prāvas, to es jau sacīju. No
vienas puses _nelegālas kommūuistu organizācijās
strādā provokatori, attīsta tur šādus ieskatus, palīdz
uzstāties pret lso.ciia>iemdkratiem, pret sociālde-
mokrātu virzienu un aizstāv kreiso virzienu, cen-
šas to panākt ar visiem spēkiem. Tikai pēc tam,
kad tāds provokātors, visu laiku strādājot, ir saver-
vējis sev pietiekoši daudz piekritēju, viņš nodod
organizāciju ar visiembiedriem.

Tagad es mēģināšu salīdzināt šo polītiku Latvi-
ja ar politiku kādreiz cariskā Krievijā. Man ir ļoti
laba atmiņa valsts d-omesi deputāts Maļinovskis. Es
atminos 1908. gadu Maskavā, kad man bija gods
piedalīties toreiz sasauktā fabriku ārstu un strādnie-
ku pārstāvju kongresā. Toreiz Maļinovskis bija ?
Maskavas llelinieciskas sociāldemokrātu organizā-
cijas komitejas loceklis, vadītājs.. Kad delegāti no
.dažādām Krievijas malām brauca uz šo kongresu,
mes, revolucionārie darbinieka, mēģinājām iepriekš
ar šiem delegātiem satikties, noorganizējām ie-
priekšējas apspriedes, lai izstrādātu kopīgu uzstā-
šanos kongresa. No Maskavas komitejas šinīs ap-
spriedēs piedalījās arī vēlākais valsts domes depu-
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tats Maļinovskis. Un, kā par brīnumu, katru reizi,
kad bija nolikta apspriede, kā es to .biju novērojis,
tad, kad apspriedēs piedalījās, arī Maļinovskis., ne-
kad ne traucējumu ne arestu nebija; bet. gandrīz
katru reizi jau ceļā uz šīm apspriedēm delegāti tika
arestēti. Neviens nevarēja saprast, kas- tā lir par
lietu, ka, neraugoties uz to, ka šīs apspriedes tika
rīkotas loti konspiratīvi, katru reizi tika arestēti
ta:smi_ organizētie strādnieki, organizēto strādnieku
pārstāvji, delegāti, Bezpartejiskie netika arestēti,
bet gan organizēto strādnieku delegāti. Tikai vē-
lāk, kad Maļinovskis valsts domē atklājāsi par pro-
vokatoru, tikai, tad šī lieta kļuva saprotama un vi-
siem bija skaidrs, ka jau toreiz, 1908. gadā, Maļi-
novskis ir bijis polītiskās pārvaldes; dienestā.

Tagad tālāk! (J- Baloža starpsaucieni; 'troksnis.)
Maļinovskis Pēterburgā valsts .domē, sašķeļot torei-
zējo sociāldemokrātu frakciju divās daļās, uzstājo-
ties pret tās vienu daļu-, ikā jūs tagad teiktu, pret
'sociālifašistiem, pret strādnieku šķiras nodevējiem,
kam neesot revolucionāras taktikas, un otru pusi
nostādot pretim kā revolucionāru daļu, kāmi ir sa-
kari ar strādniekiem, kas grib rādāt strādniekiem
īsto ceļu, nostājoties šīsi daļas priekšgalā, Maļinov-
skis aizstāvēja gluži tos pašus uzskatusi, ko jūs aiz-
stāvat šeit. Viņš toreiz sauca šo sociāldemokrātu
frakcijas daiļu par strādnieku nodevējiem, bet jūs
tagad to saucat par sociālifašistiem. (J. Baloža
starpsauciens.) Tikai, citi vārdi, deputāt Balod!
(J. Baloža sitiarpisauciens.) Tikai cits nosaukums,
bet taktika jumsiir gluži tāda pati, kāda bija viņam
toreiz valsts- domē. (J- Balodis no vietas: «Kā ir
ar Zubatovu?») Par to Jūs, Baloža kungs., paila-
sait, pamācaities; es neticu, ka Jūs par šo lietu ko
zināt. (J. Balodis no vietas: «Tāpēc jau es prasu,
lai Jūs paskaidrojat!»)

Vēl tālāk — Pēterburgas lieliinieoiskā organi-
zācijā bija vēl citas tādas pat personas. Man ļoti
labi ir atmiņā Černo.mazovs — Pēterburgas komi-
tejas loceklis un slimo kasu vadītājs, kas bija, nostā-
dījis slimo kases, kur viņš darbojās, priekšzīmīgā
kārtībā. Viņš vadīja visu silimo kasu organizāciju
Pēterburgā. Atkal katru reizi, kad sanāca uz ap-
spriedēm silimo kasu darbinieki, no viņiem- kārtīgi
izlasīja visus sociāldemokrātu partijas biedrus, Ne-
vienam nenāca prātā, ka nodevējs, provokātors
varētu būt Černamazovs, kas derēja visiem par
priekšzīmi, Bet revolūcijas laikā, pirmā dienā, kad
nāca rokā saraksti, dabūja zināt, ka černomazovs
saņēmis 100 rubļu zelta no orchrankas. (O Jankus
starpsauciens,) Redziet, Janku., jia Jūs varat šeit
raidīt šādu starpsaucienu, tad man jāsaka,: piespie-
diet ausis; -ar rokām, lai tās nekust.

Vēl tālāk bija kāds latvietis Ozols, Pēterburgas
komitejas kasieris, ar kuru man piirnis revolūcijas
fciilja jāstrādākopā. Debatējot ar viņu, vēl īsi pirms
revolūcijas, es redzēju, ka viņš tāpat mēģina no-
likt otru — miaiziniecisko virzienu, aizrādīt, ka tas
nekur neder, ka taisi nav revolucionārs, ka tas strād-
niekus ved uz nepareiziem ceļiem. To viņš darīja
ar lielu aizrautību, lielā karstumā. Bet mēs ievē-
rojām, ka, to darot, viņš vienmēr skatās kaut kur
kaktā, nekad nedrīkst acīs skaitīties. Daži ļaudis
sacīja — šim kungam vajaga būt provokātoram, jo
viņš nedrīkst skatītiesacīs. Pirmā revolūcijas die-
nā, kad pirmā demonstrācija kopā ar matrožiem
nāca uz pilsētas centru, tiklīdz Osis to ieraudzīja,,
viņš nokrita uz krēsla, palika bāls kā līķis un, tei-
ca— tā ir niekošanās, tas nevar būt. Spieķis, ko
viņš turēja rokā, gāja uz vienu un otru pusi, uz-
traukts viņš to grieza un grieza. Pēc tam viņš sā-
ka dzert, viņa izskats bija savadīs,, skaits vērsts tā-
lēs. Kur bija palicis tas milzīgais revolucionārs?

Revolūcija nupat ir uz ielas, nupat ideāls ir klāt —
bet Osis iir pagailairm. Bet kad izsita «Gorocho-
vaju» un saņēma «orhramkas» sarakstus, tad izrādī-
jās, ka Osis lir provokātors.

Tagad viņi visi ir nošauti. Visa toreizējā 'iekšē-
jāpolītika, ko. vadīja vecie cara laika ministri, cen-
tās izsaukt iespējami vairāk ekscesu strādniecībā.
Lielinieku organizācijas, kurās darbojās provoka-
tori, pieturējās, pie tās pašas politikas, tur, pie kādas
jūsi pieturaties šeit. Cara ministriem šāda lielinie-
oisko organizāciju ekscesu politika bija vajadzīga,
lai būtu iespējams izdot noteikumus, kas ierobežo-
tu strādnieku šķirasi organizēšanās tiesības, lai va-
rētu ievest pastiprinātais apsardzības, kara stā-
vokli-, lai varētu strādniekus iespējami vairāk ap-
spiest. Ja nebūtu lieliniielku propagandēto ekscesu,
tad nebūtu iemesla 'tik smagām repreislijāim pret
strādniekiem. Tā tad toreizējā lielinieoiskāi organi-
zācija, pastāvot it kā ar kreisiem un .revolucionā-
riem lozungiem, bija izdevīga oaira valdības poli-
tikai. Tad bija iemesls uzstāties pret strādnieku
šķiru un apspiest to ar kara un pastiprinātas apsar-
dzības stāvokļiem.

Tādas pat metodes jūs, kreisie, lietojat tagad
Latvijā un tā dodat iespēju ilabā spārna kungiem uz-
stāties pret politiskām brjvībāim, kuras bez jūsu ?
greizām metodēm Latvijā būtu daudz lielākas ne-
kā ir tagad. (O. Jankus no vietas: «Jūs jau esiet
advokāts!») 22. augusta streiks. īsi pirms Saeimas
vēlēšanām, taču nebija nevienam tik patīkams, kā
galēji labā spārna kungiem, un taisni «Latvis» rak-
stīja vēl nesen, ka politiskā pārvalde bijusi 1pilnīgi
.informēta streika Sietā, bijusi air streikotājiem kon-
taktā. Viņiem, viss bijis, iepriekš zināms. Viņi tanī
pat .piedalījušies, zinājuši, kas un kā notika. Viņi
bijuši pilnā kontaktā ar visu jūsu streika vadību.
Un tas taisni «Latvja» kungiem bija visvairāk vaja-
dzīgs, jo uz ko tad viņi cerēja! Viņi cerēja uz
sociāldemokrātijas, sakaušanu, viņiem vajadzēja pa-
darīt kaut kā populāru kreiso virzienu. Kad krei-
sais Virziens izitludiināja 22. augusta streiku, laba-
jam spārniaim radās iespēja situāciju izmantot. Šis
apstāklis uzreiz padarīja populārus viņa kreisos
draugus un sagatavoja, tiem zināmas vēlētāju aprin-
das. Un galējais labais spārns vēl šodien par šo
?taktiku ir ļoti apmierināts. Viņš tāpēc tagad sēd tik
mierīgi šeit un nemaz nedomā, kai viņa. valdībā va-
rētu šinīs dienās notikt kāds pārtraukums, jo jeb-
kādas izredzes uz citu valdību, uz kreiso valdību ir
diezgan vājas un vienkārši tāpēc, ka kreisai valdī-
bai trūkst zināms) balsu, skaits. Tāpēc esi siaku, ka
šiedivi spārni — galējais kreisais un galējais labais
— ļoti labi šeit saprotas savā starpā. Taktika, ko ta-
gad lieto galējais kreisais spārns, ir tā pati, ko
Iletoijla .lielinieki pirms revolūcijas. Tā ved pie tiem
pašiem rezultātiem,, pie kādiem' tā noveda strādnie-
cību toreiz: me represijām.

Par provokāciju jāsaka, ka sociāldemokrātija
to vienmēr ir apkarojusi un apkaros. Mums ir tie-
sība uzstāties pret šo metodi, bet jums, kreisajiem,
tādu tiesību nav, jo tur, kur jūsu diriaugiemi iir vara,
provokācijas metodi lieto visrafinētākā veidā.

Tagad .par organizācijām un sapulcēm, Mūsu
kreisie draugi pārmet mums, ka mēs sapulcēs ne-
ļaujot trokšņot_ viņu ļaudīm, izslēdzat tos .no organi-
zācijām, ar vārdu sakot, nedodot viņiem šiinī ziņā
brīvību. (Starpsauciens.) — Es esmu jums ļoti
pateicīgs, ka jūs man atgādinājāt to, ikas man tā-
lāk jārunā!_— Arodbiedrības Daugavpilī mēs slē-
dzām, un slēgsim arī turpmāk, ja. tas būs vajadzīgs.
Arodbiedrība ir strāduieku cīņas veicināšanai par
viņu saimnieciskām tiesībām. Ja turpretim arod-
biedrībā ir ļaudis, kas cenšas šo biedrību sagraut,
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kas uzstājas pret vienu šīs organizācijas daļu, to
nebiedriski kritizēdami, ēzdami, ar nolūku iznīcināt
un sagraut pašu organizāciju (A- Rudevics no vie-
tas: «Starp viņiem ir daudz provokatoru!»), ja
starp, viņiem, iir daudz tādu ļaužu, kas kalpo ari po-
litiskai pārvaldei, ja politiskā pārvalde -grib iespai-
dotarodbiedrības vadību un sagrābt to savās rokās,
tad 'sociāldemokrātija vienmēr ir bijusi, tā, kas šā-
das organizācijas iir likvidējusi un radījusi citas, ku-
rāsjšāda iespaida, nav. Slēgtās) dzelzceļnieku, orga-
nizācijas vietā, kura kādreiz darbojās ne visai sek-
mīgi, nodibimāflās_ cita,, kurā tagadl ir 600 organizētu
biedru. : Šī_ jaunā organizācija ir spējusi daudz ko
panākt strādniekiem-, bet jumsi tanī vairs nav ne-
kāda iespaida. To pierādīja pēdējais dzelzceļa dar-
bnīcu strādinieku streiks Daugavpilī. Jūsu drau-
gam Jeršovam, kas airī bija ieradies un dalīja savas
lapiņas, tomēr dzelzceļnieku darbnīcās nebija ne-
kāda iespaida. Tagad iespaids tur ir mums. Lūk,
tapec_ jums nepatīk, ka slēdz augstāk minētās: or-
ganizācijas. Kur ir notikusi organizāciju slēgšana,
tur ta ir notikusi tikai tāpēc, ka jūs tur esat gribē-
juši jaukt

Kas zīmējas uz SSS, tad te lieta ir tāda pati.
Ja no SSS organizācijas gada laikā ir izstājies diez-
gan liels skaits biedru, tad tas nebūt nenozīmē, ka
organizācija ir kļuvusi mazāka. Jūs, kungi, noklu-
sējat iestājušos biedru skaitu. Liekas., jums ir zi-
nāms, ka SSS biedru skaits ir taisni pieaudzis.. (O.
Jankus starpsauciens: «Palasait oficiālos datus, tad
jus redzēsit!») Arī SSS organizācijā jūs sūtāt sa-
vus ļaudisi, lai tie jauktu un grautu šo organizāciju.
Saprotams, šadus_ ļaudis grāvējus un jaucējus mēs
aizvien esam izislleguši, izslēdzam tagad un darīsim
to pašu arī turpmāk.

Tas pats jāsaka par sapulcēm. Ja kādā sapul-
ce ierodas jūsu ļaudis' ar nolūku sapulci izjaukt, ne-
ļaut sapulce izteikt uzskatus, ko sociāldemokrāti
atrod par pareiziem

^
bet censtiesar varupaust sa-

vus, uzskatus, tad šādus jaucējus mēs aizvien svie-
dīsim, laukā. Savā laikā mēs jau tikām galā ar
laba spārna sapulču jaucējiem, ar aizsargiemu. t t.,
un tāpat mes tiksim galā ar kreisās, puses jaucē-
jiem.

Tas nebūt nenozīmē, ka mēs uzstājamies pret
kreiso strādniecību. Kreisā strādniecība vēl nav
izpratusi, savu situāciju tāpēc mēs centīsimies at-
vērt viņai acis, un, tāpat kā jūs salkāt, par mums,
arī mes centīsimies atņemt kreiso strādniecību vi-
ņas līderiem. Jūsu iespaids Latvijā jau ir lielā mē-
ra mazinājies, bet jo vairāki tas mazinās, jo jūs to-
pat nervozāki kāpēc jums arī jānāk ar tādām nepa-
tiesībām, ar kādām jūste uzstājaties. (Starpsaucie-
ni strādnieku un zemnieku frakcijas solos.: «Tas
viņam ir pēdējais trumpis!»)

Beidzot savu runu, es vēlreiz uzsveru, ka so-
cialdemofcratu frakcija vienmēr ir pieturējusies pie
uzskata, ka provokatoriskas metodes ir nepielaiža-
mas. Viua_uzstājas pret tām ari šodien. Tāpat pret
katru gravēju un jaucēju, lai: tas nāktu no kuras pu-
ses nākdams,, iir jāuzstājas, ar _ visfcatēgarisikāfciem
līdzekļiem. Pret katru, kas nāks graut un jaukt
musu organizācijas, sociāldemokrātu frakcija uz-
stāsies ar viisilielakonoteiktību un neļausi šeit Latvi-
ja.attīstīties tam metodēm, kuras savā laikā attī-
stīja cariska Krievijā. Polītiskās pārvaldes iespaidu
uz Latvijas 'Strādnieku kustību sociāldemokrātu par-
tija: iir likvidējusi, un tas, kas. savā laikā izdevās
politiskai pārvaldei aitā vietā, še vairs neizdosies.
Latvijas strādniecība ir drusku attīstītāka, drusku
izglītotāka, un arī tā strādniecības daļa, kas šodien
vel iet aiz jums, reiz to sapratīs un jūsu rindas at-

stās. Sociāldemokrātijas iespaidu uz strādniecību
jums turpmāk vairs neizdosies vājināt.

Priekšsēdētājs! P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļansfcim.

L. Špolanskis (Latviljaisi pagastu un apriņķu paš-
valdību krievu darbinieku savienība; runā
krieviski*):' Deputātu kungi! Mēs šodien
noklausījāmies garu deputāta Kallistratova ru-
nu sakarā ar manu iepriekšējo uzstāšanos pie
Iekšlietu ministrijas budžeta. Deputāts Kaļļi-
stratovs sakarā ar izdaudzināto Orečkina kun-
gu, laikraksta «Segodņa» līdzstrādnieku, uzstājās kā
šī laikraksta aizstāvis. Viņš apgalvo, ka manas ru-
nas .centrālais punkts bijis jautājumspar šī 'līdzstrād-
nieka skandaliozo uzvešanos, Protams, tas tā nav.
Es runāju par mūsu zemniecību interesējošiemjautā-
jiuimieimi, par jautājumiem, kalsi visai tuvi partizā-
niem un citiem Latvijas atbrīvošanas ciņu dalībnie-
ki em. Neesmu, vainīgs, ka (laikraksts «Segodņa»
no tas maniaisi ruuals daļas, kur aizskaru O'rečibina iz-
raidīšanu no Latvijas, iztaisīja galveno vietu, pār-
vēršot to gandrīz vai ne vispasaules notikumā.

Deputātu kungi, els ilgi neaizkavēšu jūsu uzma-
nību. Gribu sniegt tikai. īsu aizrādījumu, Es nebūt
nebrīnos par deputāta Kaiļļiistratova uzstāšanos. Iir
cilvēki, kuri 'reklāmas dēļ irjgatavi uz it visu, kas
reklāmas labad gatavi upurēt visu. Reklāmu, re-
dakcijas galdu- tie pārvērš sev par kaut kādu dievu,
kuru drudžaini un fanātiski pielūdz. Kiaiļļistratovs
pieder_pie tiem., kas trīc katras laikraksta rindiņas
priekša. «Segodņa»s redaktoru kungi ir ārkārtīgi
noskaitušies un izgāž uz mani savas dusmas. Ko
lai šeit saka sev par attaisnojumu nežēlastībā kritis
deputāts? -Laikraksta «Segodņa« aizstāvis apgal-
vojaSaeimas priekšā, ka viņš miani pazīstot kā pre-
ses brīvības piekritēju, kas to neatlaidīgi pierādījis
dzīve un balsošanās Saeimā, bet tagad es gribot uz-
likt laikrakstam «Segodņa» uzpurni.

Protestējot pret šīlaikraksta pēdējiemrakstiem,
kas izsaukti no manas uzstāšanās, atbalstot mini-
stra rīkojumu izraidīt Orečikinu, paziņoju, ka es
nepiederu pie tiem., kais/ no reklāmas sev iztaisa
dievu un kas trīc katras laikraksta rindiņas priekšā.
Es vaireju tikai sagaidīt mo krievu deputāta puses
atbalstu tai brīdī,_ kad viens no lielākiem laikrak-
stiem gauži bez kāda pamata uzbrūk otram krievu
deputātam nolūkā to kompromitēt, saspiest, iznīci-
nāt. Un tiešām laikraksta «Segodņa» uzstāšanās
pret mani liecina par šī laikraksta visu savu spēku
pilnīgu mobilizāciju. Dzejnieki, pantukālēiji, karika-
tūristi, ievadnieki un visi pārējie mobilizēti pret de-
putātu, kurš ne tik vien nemēģina iztapt redaktorukungiem, bet pat uzdrošinās atklāti uzstāties pret
šojaikrakstu. Laikraksts uzskata sevi par tik visu-
specīgu, .ka spaidu ceļā, ar lielas preses palīdzību
cenšas saistīt deputāta brīvo vārdu. Bet tas viņam
neizdosies. Ar veselu rindu insinuāciju, veselu rindu
iedomajumu palīdzību viņi grib terrorizēt deputātu,
.izspiešanas ceļa grib piespiest viņu klusēt Bet es
pilnīgi saprotu, Ika Saeimas katedra ir pilnīgi pa-
sialrgata pret tādiem- mēģinājumiem. Man biij drosme
atbalstīt iekšlietu ministra rīkojumu izraidīt no La-
tvijas laikraksta «Segodņa» līdzstrādnieku Orečkina
kungu un els vēlreiz toatkārtoju. Es uzskatu, ka mi-
nistris ir rīkojies pilnīgi pareizi 1. Kā es par to esmu
runājis, ta arī runāšu, neatkarīgi no tam, vai tas
kādam patīk, vai nē. (Šeit jārunā nevis par uzpur-
ni laikrakstam «Segodņa», bet gan par mēģinājumu
uzlikt uzpurni krievu deputāta brīvajam vārdam.
Veiklie kungi, tas jums neizdosies!

*) Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents J. Annus: Augstais nams.! Pie VII
dalās, Iekšlietu ministrijas izdevumu budžeta iir ie-
sniedzis priekšlikumu Rozentāla kungs — strīpot
visus līdzekļus, aizsargiem un politiskai pārvaldei;
krēdita kopsummu — 738.467 latus pārnest uz ār-
kārtējo izdevumu IX da|ļu, § 68., ievedot jaunupantu
- aizdevumi' rentniekiem un graudniekiem. — Šāds

priekšlikums budžeta Ikomimisiijā nav apspriests, tā-
pēc es lūdzu Augsto namu nodot to budžeta fcoimimi-
siijai apspriešanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie VII daļas depu-
tāts Rozentāls iesniedzis priekšlikumu, kūpu refe-
rents lūdz nodot budžeta koimmisi'ais apspriešanā.
Ievērojot šo referenta atsauksim! nobalsošana par
VIJ daļu atlikta.

Pārejam uz VIII daļu — Izglītības ministriju.

(Tek. Nr. Ls
VIII. Izglītības ministrija.

a. Izglītības ministra sekretariāts.
141.V.21. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 413.21®.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 1.088.— 43.306.—
142. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 1.488—
2. Citi pārvaldes izdevumi 4.072.— 5.560.—

143. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 9.3'66.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 1.670.—
4. Ēku un telpu tekošais

remonts 1.000.— 12.036.—
144. §4. Inventāra jauniegadāšana.

Ļ Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 2.800.—

145. §5. Ēku pamatremonti 2.000'.—
146. §6. Izdevniecības izdevumi.

2. Periodiski izdevumi
(piemaksa) 12.000 —

147.V.06. §22. Ārpusskolas izglītības pie-
maksas un pabalsti.

1. Piemaksa Nacionālai
operai
(pielikums Nr. 4)_ 3-4.000 —

2. Piemaksa Nacionālam
teātrim. 80.000.— 414.000—

Kopā izglītības ministra
sekretariātam 491.702 —

b. Skolu departaments.

Departaments.

148.V.21. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 146.544 —
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 8.378.— 154.922.—
149. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 10.700.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 8.010— 18.710.—

150. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 1.380.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 800 —
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 2.115.— 4.295—
151. §6. Izdevniecības izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas, for-
mulāri u. c. 100.—'

152.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.
1. Kursi 20.779.—

153. §22. Ārpusskolas izglītības pie-
maksas un pabalsti.

3. Kr. Barona fondam __^ 5.000.—
Kopā departamentam 203.806.—

Skolu, muzejs.
154.V..7. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 13.967.—

Tek. Nr. 1.,

15«. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 100.—

2. Citi pārvaldes izdevumi 370.— , 470.—
156. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 180.—
3. Citi saimniecības izdevumi 930.—^ 1.110.—

157. §4. Inventāia jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederuma 3.400.—
0. Zinātnes un mākslas .priekš-

meti 3.600.— 7.000—
158. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 380—
159. §15. Mācības materiāli 100 —
160.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 300.—
161.V.27. §17. Ekskursijas un izstādes.

2. Izstādes 150 —
Kopā skolu muzejam 22.377.—
Kopā skolu departamentam 226.183.

c. Pamatskolas.

162.V.25. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 914.305 —
2. Virsdarbi, brīva līguma rt, „,™

pagaidu darbinieki (23.824.— 93S.129.—

163 §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi ?„o!£~ k?8?o _
2. Citi pārvaldes izdevumi 19.869 — s^.s.v.

164. §3'. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 127.692.—

2. Satiksmes līdzekļu uztu-
rāšana ? Afo

3 Citi saimniecības izdevumi 6.J34.—
4. Eku un telpu tekošais re-

m_
monts

165 §4- Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 3kJ./tM.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti i2l7.6O0.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi °-

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 11.600.

7 Apģērbi, apavi un veļa 102.360.— 176.153.—

166. §5. Ēku pamatremonti »
7700 —

167 *15. Mācības materiāli _ 1,,,u ;
168 . §17. Ekskursijas un izstādes. _

1'. Ekskursijas 1-^u. 17oo_
3. Izstādes . SOll--. 1JW-

169 §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

1. Pabalsti trūcīgiem sko-
lēniem 215.000.—

3. Piemaksas internātiem 319.905.^_ 534.905—

170 §23. Piemaksas obligātorisko
skolu skolotājiem.

1. Algas un piemaksas_ /.«aj.uuu —

171. §38. Ārstniecības materiaU 6.920.—

Kopā pamatskolām 9.854.630 —

d. Ģimnāzijas.

172.V.23. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 1.786.OT9 —
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 181.05.6.— l.Pl67'755.—

173. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 4.843.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 8.280.— 13.122.—

174. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 127.330 —
3. Citi saimniecības izdevumi 11.160.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 10.000.— 148.490.—
175. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 30.000.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 38-.000—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 1.850 —
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5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 4.000.— 68.850.—

176. §5. Ēku pamatremonti 100.000 —
177. §15. Mācības materiāli 13.400.—
178. §21. Paba'sti trūcīgiem skolē-

niem, stipendijas un Internāti.
1. Pabalsti trūcīgiem skolē-

niem 119.800.—
3. Piemaksas internātiem 11.800.^_ 131.600.—

179. §38. Ārstniecībasmateriāli . 1.960 —
Kopā ģimnāzijām 2.445.177 —

c. Arodskolas.
180.V.24. §1. Atalgojumi. ._,,»_.

1. Algas un piemaksas 1.461.786.
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki ___?_»_____ 1.611.282.-

181. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi _ 7.39^.—
2. Citi pārvaldes izdevu mi 9.874.— 17.366.—

182. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 138.500.—
3 Citi saimniecības izdevumi 9.042 —
4. Ekuun telpu tekošais re-

^^m ^__

183. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi ,28.600.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 53.300.—
3. Sanitārie un ārstniecības

piederumi 500.—
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 45.700.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 800.— 128.900.—

184. §5. Eku pamatremonti S'^_ !'—
185. §15. Mācības materiāli 24.-00.—
186.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi ' 47.072.-
187.V.24. §17. Ekskursijas un izstādes.

1. Ekskursijas 1.200—
2. Izstādes 350.— 1.550—

188. §21. Pabaksti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

1. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem 88.600.—

3. Piemaksas internātiem 21.500.— 105.100.—

189. §38. Ārstniecības materiāli 0.300.—_

Kopā arodskolām 2.170.212.—

f. Mazākuma tautību izglītības pārvaldes.

Pārvaldes.

190.V.21.§1. Atalgojumi. ._, -«
1. Algas un piemaksas 141.7-..—
2. Virsdarbi, brīva līguma ,„_ 10s

pagaidu darbinieki 1,456.— 143.186.—

191. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 14.495—
2. Citi nārvaldes izdevumi 6.324.— 20.819.—

192. §3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības _izdevumi 180 —

193. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 1.015.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 1.600.— 2i.615.—

194. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. . 1.400.—
Kopā pārvaldēm 168.200.—

Operatīvā dala.

195.V.23. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 386.918 —

2. Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki 42.256.— 429.174—

196. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 2.424.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 3.560.— 5.984—

197. §3. Saimniecības izdevumi,

9.MAI 1930

lt\. Nr. Lt
1. Eku un telpu uzturēšana 60.640.—
3. Citi saimniecības izdevumi 4.814.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 5.100.— 70.554.—
198. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 8.7 54.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 24.100.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 250 1.—

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 80.— . 33.184.—

199. §15. Mācības materiāli 2.455—
200.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 69.050.—
201.V.23. §17. Ekskursijas un izstādes.

1. Ekskursijas 347.—
2. Izstādes 50.— 397 —

202. §18. Pabalsti sabiedriskām un
privātām skolām.

1. Mazākuma tautību skolām 88.402.—
203.V.2I8. §20. Izglītības pabalsti orga-

nizācijām.
1. Mazākuma tautību organizācijām 2.500—

204.V.23. §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

1. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem 37.080-

3. Piemaksas internātiem 12.644.— 49.724.—

205. §38. Ārstniecības materiāli 144.— _
Kopā operatīvai daļai 751.568.—
Kopā mazākuma tautību izglītības
pārvaldēm 919.768.-

g. Latvijas universitāte.

206.V.22,§1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 2.424.255 —
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 301.440.—_ 2.725.-695—

207. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 1.500— „._„_

2. Citi pārvaldes izdevumi_25.650.— 27.150.

208. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 168.217.—
3. Citi saimniecības izdevumi 29.600—
4. Eku un telpu tekošais re- ' „,„

monts _3S-000--- 282.817.-

209. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 20.000.—
3. Zinātnes un mākslas

priešmeti 230.000.—
3. Sanitārie un ārstniecības

piederumi 6'™V
4. Satiksmes līdzekļi 9.200.
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 52.100.—
7. Apģērbi, apavi un veļa ^?%*>?— ,->nr?ir> —8. Dzīvais inventārs 700.— 330.000.

210. §5. Eku pamatremonti 25.600.—

211 §6 Izdevniecības izdevumi.
i. Grāmatas 30.000.—
3. Pārskati, instrukcijas, for- ,.mn_mulāri u. c. 5.000 35.000.

212 §9. Reprezentācijas izdevumi
2. Reprezentācijas izdevumi ar

norēķināšanos on ooo_
213. §15. Mācības materiāliyuwu314. §17. Ekskursijas un izstādes,

1. Ekskursijas -;»w.—

215. §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

1 Pabalsti trūcīgiem audzēk-
ņiem 170.100.-

2. Stipendijās 40.000.—
4. Godalgas un prēmijas 2.750.— 212.8o0.—

216. §51. Piemaksas dažādiem uz-
ņēmumiem.

1. Universitātes aptiekai TT

par studentu apmācības
darbiem (pielikums Nr. 8) 2.800—

2. Vecauces fermai par
pētīšanas un studentu
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Tek. Nr. Li
7. Apģērbi, apavi un veļa 276.— 4.146.—

251. §5. Eku pamatremonti 26.000.—
25.2. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 5.000.—
Kopā valsts archīvam 97.678.—

253.V.27. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 86.305.—

254. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 340.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 5.000.— 5.340.—

255. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 7.000.—
3. Citi saimniecības izdevumi 380.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 5.000.— 10.3-0.—
256. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 795.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 25.000.—

7. Apģērbi, apavi un veļa 225.—
257. §6. Izdevniecībās! izdevumi.- ? 26v020.—

1. Grāmatas 5.380.—•
2. Periodiski izdevumi 5.952.— 11.333.—

Kopā valsts bibliotēkai 141.377.—
Kopā VIII daļai 20.873.365.—

Valsts autonomo uzņēmumu budžetu projekti 1930. 31. s. g.
PIELIKUMS NS 2.

Nacionālā teātra budžets.

A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
1) No izrādēm 384.835.—
2) Dažādi ieņēmumi 7.490.—
3) Valsts piemaksa 80.000.—

Kopā 372.3.5 —

II. Zaudējumi.
1) Atalgojumi 332.468.—
3) Pārvaldes izdevumi 4.775.—
3) Saimniecības izdevumi 35.083.—

Kopā 372.325 —

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.

1) Papildu pamatkapitāls 35.000.—
II. Izdevumi.

1) Inventāra jauniegadāšana 35.000.—

PIELIKUMS Nr. 4
(pie valsts izdevumu budžeta tek.
Nr. 14/ un 4.6).

Latvijas Nacionālās operas budžets.

(Par laiku no 1930. g. 1. jūnija līdz 1931. g. 1 . jūnijam),
A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§ 1. Valsts piemaksa 384.000 —

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 45.342.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 19.559.—
§ 3. Operatīvās daļas zaudējumi 269.099.—

Kopā 384.000—

B. Kapitāla apgrozījumi .
I. Ieņēmumi.

§ 1. Papildu pamatkapitāls 63.000.—
II. Izdevumi.

1. Inventāra jaiumiegādāšana 68.000.—)

Vārds deputātamDēķenam.
K. Dēķensjsociāldēmokiriarts): Cienījamie depu-

tāta kungi! Pec kārstāmu debatēm par iekšējo poli-

tiku, sakarā ar Iekšlietu ministniaias budžetu, mes
nonākam pie izglītības >um kultūras jautājumiem.
Pašreiz apspriešanā iir Izglilības ministrijas bu-
džets. Mūsu kultūras iestādes pagājuša budžeta
gadā ir nosvinējušas savus 10 gadu atcere» svēt-
kus. 'Varēja gaidīt, ka tagad Augstajā namā, apska-
tot Izglītības ministrijas darbību, nāktu izglītības
mlimistra Ikungs un dotu miuims pārskatu pa,r to, kas
ir 'sasniegts ?'izgiliītības. un kultūras laukā um kādi no-
domā' ir izgllītībasi resoram attiecībā uz viņa dar-
bību turpmāk, lliail tad pozīcijas runātājiem būtu
pieturas punkti, no kuriem dzejot, varētu- gavilēt
par tām sekimēm un lieliskiem panākumiem., ikas sa-
sniegti, un par tiem labiem nodomiem, kādi iir koa-
līcijai, koalīcijas partijām išzigilītības ilaulkā; tāpat arī
liaii opoziicijias runātājiem būtu iespēja dot llietišķu
kritiku, pieturoties atkal pie objektīviem datiem.
Bet imiinistra kungs šādupārskatu nedod um arī šo-
gad, tāpat kā iepriekšējos gados, opozīcijas runātā-
jiem jāuzsāk_ izglītības .'resora darbības pārruna.
Nelaime nebūtu. 'liieila,_ tomēr turpmākie runātāji, it
īpaši pozlicijias runātāji! , pakavēsies ne tik daudz
pie budžeta datiem 1un pie ministrijas da,rbībais<, kā
'pie

^
opo'zicijas runātāju jautājumiem.. Pozīcijas- ru-

natāji, kas sekos man, runāis- par tiem jautājumiem,
'kurus es būšu uzstādījis., un mazāk pieturēsies pie
ta, kas rakstīts budžetā, ikas iir padarīts un ko iz-
glītības resors domā darīt turpmāk.

Ja paskatāmies, kas ir sasniegts 10 gados, tad
arī opozīcijas pārstāvim Ar jāsaka, ka sasniegts ir
daudz. Mums pavisam nebija savās (skolas, bet ta-
gad iir. 10 gados mēs esam daudz ko sasnieguši.
Tagad mums ir visādu posmu, visādu pakāpju un
tipu sikoi'as, sākot ar bērnu dārziem un beidzot ar
augstskolām. Mums ir skolas ne tikai normāliem
bērniem, bet arī anormāliiieim bērniem., ir savas īpat-
nējas skolas. Bez tam mums ir loti daudz mākslas
un zinātņu iestāžu. To Visu. mumsl nav devusi ne-
kāda labdarīga burve, tās skolas un iestādes mums
nav gatavās no debesīm- iekritušasklēpī, bet tās Ir
radītas smagā, grūtā, brīžiem, pat pašaizliedzīgā
darbā. Mūsu sasniegumi, airēji skatoties, nav mazi.
Ar tiem mēs varam nostāties blāķus viena» otrai
vecai kultūras tautai.

Mums ir trīs augstskollas, 'kas .reprezentē vi;isus
parasto augstskolu tipus. Ir grūti iedomāties .kādu
augstskolu, ikas mums vēl būtu vajadzīga. Piemē-
ram,runā pair kādu -horeogrāfijas uin apmēTiam tam-
līdzīgam .augstskolām. Mumisi Ar zinātņu .augstskola,
?muims ir augstākas mākslas iestādes. Ar savu uni-
versitāti^ mēs tiešām varam pāliepotiesi. Tālu Ar jā-
meklē tāda universitāte, kur būtu .apvienotas 11 .fa-
kultātes un kur, samērā ar mūsu iedzīvotāju skaitu,
butu tik daudz studentu. Muims studentu skauts pār-
sniedz 8000. Pagājušā semestrī imumis bia apmē-
ram 8200 studentu, šinī semestrī šis skaits būs
drusku_ sarucisi,_bet tomēr tas sniegsies pāri 8000.
Musu universitātes priekštecim—Rīgas polītechni-
kas insitiitūtiam bija tikai pāris namu, kas, nodibino-
ties universitātei, bija tukši. Tagad imūsu universi-
tāte aizņem pani par 10 uamiiem, kuros visos ir ka-
bineti un muzeji. 10 gadu (laikā šinī ziņā iir loti
daudz sasniegtsi. _Qan profesori, gan studenti ir
darbojušies un savākuši loti daudz dažādu līdzekļu.
Visi šie panākumi nav sasniegti ar valsts asignē-
tiem !līd_Z'ekļ'iem;_ tur ir ielikts loti daudz privāta
darba. Universitātei telpas par mazām. Par ma-
zam telpas muzejiem!, par mazām tellpas kabine-
tiem, par_'mazam arī (klausītavām. Studentu skaits
varētu veil pavairoties, un tas meibūt nenāktu Latvi-
jai,_.Latvijas tautai par ļaunu. Tāpat arī ir darīts
zinat'ii/iisiks darbs. Universitātes zinātniskie raksti
sastāda jau prāvu bibliotēku. Bez tam veciem zi-
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Tek. Nr. Ls
apmācības darbiem (pie-
likums Nr. 9) 21.632.

3. Rāmavas fermai par
pētīšanas unt studentu
apmācības darbiem (pie-
likums Nr. 10) 7.800.—

4. Vecauces mežniecībai
par pētīšanas un stu-
dentu (apmācības1 dar-
biem (pielikums Nr. 11) 9:849 —

5, Botāniskām dārzam
(pielikums Nr. 13) 7.200.— 49.281.—

Kopā Latvijas universitātei 3.729.193.—

li. Latvijas konservatorija.

217.VJ.2. §1. Atalgojumi.
1. Algas, un piemaksas 239.064.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 13.349.— 262.413.—
218. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 200.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 1.175.— 1.375.—

219. §3. Saimniecībās izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 10.770.—
3. Citi saimniecības izdevumi 1.940.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 4.750.— 17.460 —
220. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.310.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 3.'81'0—. 7.120—

221. §6. Izdevniecības izdevumi
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 100.—
222. §9. Reprezentācijas izdevumi.

2. Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 100.—

223. §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

1. Pabalsti trūcīgiem
audzēkņiem 9.450.—

Kopā Latvijas konservatorijai ,2188.018 —

i. Mākslas akadēmija.

224.Y.2'2. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 173.900.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 45.058. 218.958.—
' 225. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 110.—
2. Citi pārvaldes izdevumi L180.— U290.—

226. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 46.509.—
3. Citi saimniecības izdevumi 900—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 4.000.— 51.409.—
227. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 2.300.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 12.800.—

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 1.080.— 16.180.—

228. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, for-

fulāri u. c. 175
229. §9. Reprezentācijas izdevumi .

2. Reprezentācijas izdevumi ar
norēķināšanos 200.

230. §15. Mācības materiāli 3.000."—
231. §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-

niem, stipendijas un internāti .
1. Pabalsti trūcīgiem au-

dzēkņiem ? 7.950.
2. Stipendijas 2.160.—
4. Godalgas un prēmijas 2.000.— 12.110.—

Kopā mākslas akadēmijai 303.332.—

j. Pieminekļa pārvalde.
232.V.27. §1. Atalgojumi.

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, .Rīgā. Saeimas laukuma.

Tek. Nr. Ls

1. Algas un piemaksas 28.704.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 984.— 29'.688.—
233. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 3.000.—
2. Citi pārvaldes izdevumi _ 1.780.— 4.780.—

234. §3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi 50.—

236. §4. Invejitāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 1.480.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 1.700.— 3.180.—
236. §6. Izdevniecības izdevumi .

1. Grāmatas 3.500.237. §14. Pieminekļu aizsardzība
un kopšana.

1. Materiālās kultūras pie-
minekli 45.000—

2. Garīgas kultūras pieminekļi
(folklora) ? 28.092.— 73.092.—

Kopā pieminekļu pārvaldei 114.290.—

k. Valsts vēsturiskais mūzējs.
238.V.27. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 24 324239. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 570.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 465.— 1.035.

240. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 2.090.—
3. Citi saimniecības izdevumi 1.560.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts
^

1.760.— 5.410.—
241. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.400.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 15.240.— 18:640.—

242. §6. Izdevniecības izdevumi.
1. Grāmatas 1.500.-

Kopa valsts vēsturiskam muzejam 50.909.—~~

1. Valsts mākslas muzejs.
243.V.27. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 13.358
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 144. 13502244. §2. Pārvaldes izdevumi .
2Ci« Pārvaldes izdevumi 274—245. §3. Saimniecības izdevumi .
1. Ēku un telpu uzturēšana 2.400.
3. Citi saimniecības izdevumi 1'90—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 600.— 3.190—246. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 3.300.
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 20.000.—7. Apģērbi, apayjjin_ veļa 540.— 23840.—
Kopā valsts mākslas muzejam 40.806.—

m. Valsts archīvs.
247.V.27. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 53.634248. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 1.500.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 1.030— 2.530.—

249. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana. 3.480.—
3. Citi saimniecības izdevumi 2.200.—4. Eku un telpu tekošais re-

monts 1.688.— 7.368—
250. §4 Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 2.970.

21 Zinātnes un mākslas
priekšmeti 900.
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natmekiem blakus nostajals arī -jaunie zinātnieki,
un ar katru gadu vaiirak rodas tādu, kas nododas
tīri zinatinisikam darbam.

Tā tad nevar_ teikt, ka 10 gados nebūtu ne-ka.-; darīts, vai butu darīts maz. To nevar teiktpaltarī vilsilielaikais mmisiu Universitātes ienaidnieks,
ja viņš grib objektīvi spriest.

Tāpat par mūsu. zimātmes un -māksilas iestādēm
jāsaka, ka darīts iir daudz. No nekā iir radies Vē-
sturiskais archīvs, Valsts bibliotēka, Valsts mākisllas
muzejs. _ Etnogrāfiskam vēsturiskam mūzeljiaim bija
rnaizii_ salkumi; tagad visur telpas par šaurām, par
mazam. Ikkatras iestādes vadītais lūdz un prasa:
dodiet jmiuims_ telpas. Skandāls taisni, kādā saspie-
stība jāstrādā pieminekļu vallldlei ar folkloras noda-
ļu. Apsmiekls, ja ārzemju zinātnieki jāved šais
.saspiestais tellpas.

Tā tad nevari teikt, ka nebūtu strādāts. Lielā-
kais kaveklfe turpmākam darbam iir attiecīgu, telpu
trūkums ka Universitātei, tā piernililnekļiu valdei, bib-
liotēkai, arehivam, arī muzejiem, vē'stu:riskaia(m um
mākslas imiuzejiam.

Tālāk, ja ejam pile skolām, tad jāsaka, Ika arī
Skolu mums taimerā visāda tipa ir loti dāudlz. Vi-
dusskoliais, ģimnāzijas mums iir izveidojušas arī īpa-
šas_skolu pilsētas. Rīgā imiuims ir ap 280 mācības
iestāžu. Ja saskaita kopā skolēnus, tad iznāk vai-
rāk par 56.000 iskalēmu. Skolas darbinieku būtu kā-
di 5000. Ja tiem pieskaitītu klāt arī ģimenes locek-
ļus, tad_ Rīgā vien sanāktu to cilvēku, kais vai nu
apmeklē, vai pārtiek no skdlals — pāri par 70.000.
Ta butu krietna pilsēta. Liepājā ir deviņas ģiimna-
zil'ias nn divas profesionālas skolas. Tādai mazai
pilsētai kā Liepājai lir 9 ģiimimalziiljlasi Laikam grūti
bus sameklēt citās valstīs tādu pilsētu. Jelgavā ir
8 ģimnāzijas un 4 profesionālas skolas, Daugav-
pilī -— 7 ģimnāzijas un 6 profesionālas skolas, R ē-
zekne — 9 ģimnāzijas un 2 profesiionāllas skotos.
Uzraidait vel oitu kādu valsti, kādu zemi, -kur tik
maza pilsētā būtu tik daudz mācības -iestāžu.

Airī obligātorisko- skolu lieta izveidojas arvien
plašāk, bet ta neitiek isiavā tempā līdzi vidusskolu
un ia>ugstskolu_ attīstībai. (Starpsaucieni.) Varbūt
attīstība normāla um iepriecinoša tikaiRīgā. Rīgā
nak -uz 100 pirmām pamatskolas klasēm 84 sestās
klases. Tas ir labs samērs:. Vēl labvēlīgāka samē-
ra'mes .nevaram atrast arī ārzemēsi, citās vecākās
kultūras valstīs. Nekur nav tikpat daudz pēdējo
klašu ka pirmo Māšu. Bet Vidzemē jau uz 100 pir-
mām pamatskolas klasēm iir 62 sestās klasēs; jau
drusciņ par maz,_ tomēr vēl varētu ciest. Zemgallē-
tikai 45, Kurzemē — 43, bet Latgalē jau vairs tikai
20 Piesitas klases uz 100 piiirmām pamatskolas kla-
sēm. Te tad nu redzam, ika Latgale paliek stipri
atpakaļ, un pa daļai tas saprotams ar ieipriekšējiem
apstākļiem. Latgale kultūras ziņā pašā sākumā stā-
vēja zemāk.

Tomēr visumā jāsaka, ka,imiūsu slkOlu sistēma
arvien nostiprinās. Viens skolas, posms piemēro-
jas otram. IMies nedzirdam vairs tik daudiz augst-
skolas želo'šanasi, ka sanāktu nesagatavoti studenti.
Augstskolas pārstāvji liecina, ka studenti strādā un
ar. tiem var strādāt. Nedzirdam arī ģimnāziju pār-
stāvju žēlošanos, ka nāktu nesagatavoti, skolēni no
pamatskolām. Dažus gadus atpakaļ 'dzirdējām bie-
ži sūdzamies par to, bet tagad tas iir apklusis.

Šķiet, tagad koaliicijas pārstāvim , 'pilnīgs ie-
mesls gavilēt— -sasniegts, ko. varēja 'sasniegt, ikas
vien iespējamus, vairāk nav bijis iespējams sasniegt,
un .labāk nav bijis iespējams ko darīt. Bet mums
jāmācas.taisni no «Latvja» luztiicības vīra — raudzī-
ties arī pa otru lodziņu, sievišķi opozīcijas pārstāv-
jiem. Raugoties pa otru lodziņu, parādās cita aina.

_ Saksiiim atkali ar 'Universitāti. Daudzkārt jau
runāts citos gados, ka Universitātei ir trūkumi mā-
cības nostādīšana. Trūkst arvien vēl latviešu un
Latvijas pagātnes um dzīves pamatīgas izpētīšanas.
Arvienu veli neaizvietota Lavijasi vēstures katedra.
Latvijas vēsturi lasa jektors, ne docents, ne pro-
fesors. Ja nu vajadzētu būt profesoram kādā ka-
tedra, _ tad tāds. butu vajadzīgs Latvijas vēstures
katedra. LatviešuJi.terātūras katedra pēc profeso-ra) Lautenbacha nāves neaizņemta. Desmit gadu
laika Universitāte nav varējusi sagatavot šai ka-
tedra^

pr
ofesora. (F. Ausēja starpsauciens..) Ta-

gad vēl nav iemesla priecāties, ja kāds domā nāka-
ma gada doktorei. Acumirklī nav ne vēstures pro-
fesora, ne arī latviešu literatūras profesora. Des-
mit gadu iir meklēts lielas kaimiņu tautas literatū-
ras proifesorisi mm mav samēklēts,_ Tagad domā,
ka bus, bet vai' bus, to arī laikam Universitātes do-
cents Ausēja, kungs- nevarēsiapzvērēt. (Sauciens no
vietas: «Viņš iir matemātiķis!»)

Lieli trūkumi ir paidagoģijas nodala. Teorē-
tisko paidagoģiju lasa, bet paidagoģijā nav tikai
teorija, ta ir arī prakse. Bērnu pētīšanas teorijai
un prakseinav mulstu Universitātē katedras. Ame-
rikāņi un krievi šo disciplīnu sauc par paidolliogiju,
Rietumeiropa par mācību par jaunatni, par bērnliem.
Ta — galvenais pamats nākamiem, paidagogiem, it
īpaša vidusskolu skolotājiem. Nav prakses, nav
nokārtotas praktiskas stundas, hospitēšana pie pie-
dzīvojušiem paidagogiem, un nav arī mēģināšanās
pašiem pasniegt stundas, nav praktisku mēģiināju-
imu.

Daudzas sociālās parādības apskaita ļoti vien-
pusīgi. Nav iekārtots tāka blakus profesoram to
pašu kursu lasīta arī kāds privātdocents, kam ir
citāds uzskats par sabiedriskām Metām un arī poli-
tika cits uzskats.

Bet tas tomēr nav galvenais. Viss Universitā-
tes virziens un gaita ir pavisam citādi nekā pašā
sākuma. Reinharda kungs pieder pie dibinātājiem
un smej; viņam liemesillš oritecatiea ka virziens gro-
zījies uz viņa _ pusi. j(Saucienis, pa labi:
«Tas ir ' labi _ gājis!») _Sakumā visas aprindas
jūsmoja, priecājas par musu augstskolas nodibi-
našslnu, visas aprindas ņēma rosīgu dalību šai' dar-
ba. Te pārsvara bija _neviis sodā'demokrāti', bet
demokrātiskie pilsoņi, demokrātiskie slāņi. Bet tad,
kad Universitāte _bija nodibināta, Latvijā ieradās
vecie mācības speķi no Krievijas. Viņi te atrada
jau gatavais vietas unjieguva noteikšanu. Līdiz ar
viņu ierašanos mainījās kurss; viņu lozungs bija
— tīrīt augstskolu , no žīdiem, un soeiāllidēimokraitiem..
Tas viņiem _airī_ iiir izdevies._ Mūsiu augstskola no
demokrātiska sakuma iir_ nonākusi Ausēja kunga un
Reinharda kungu idejiska strāvā, ne taisni Jūsu va-
dība. (<G. Reinharda starpsauciens: «Par daudz
lielus nopelnus, Jusimums piešķirat!») Tie nav Jū-
su nopelni; Jus nenācāt noKrievijas — tie ir to dar-
binieku mopelllnii, kas atnāca mo Krievijas um kam
prata bija veco_ krievu cara laiku profesoru gaļas
podi, bet ne grūtais erkšiku ceļš, kas Latvijas Uni-
versitātei bija Met pirms viņu atnākšanas.

Cik tālu Universitāte ir nonākusi šai virzienā,
par to visgaišāko liecību deva Universitātes 10
gadu jubileja. Sakuma Universitātes goda biedri
bija Barons un Rainiis, vīri,, kas Latvijas kultūras
ganītu sevī personīgi_reprezeniteja; atmodas' laikme-
tu — Barons, un pec tam sekojošo kultūras laik-
metu — Rainis. Nevar teikt, kabūtu vēl kas, ko
velēties pie šfe izvelēs, objektīvi ņemot. Tagiald/pēc

. 10 gadiem ne vairs kultūras darbiniekus Ievēl parUniversitātes godla biedriem!, bet politiskus darbinie-
kus-. Ta tadUniversitāte ir novirzījusi savu izglītības,
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kultūras gaitu politiskā virziena um, izvelēdamas
savus goda biedrus tikai no pilsoniskiem politiķiem,
ir apliecinājusi, kurā puse _Unive!rsiītate_ stāv poli-
tiski, līdz ar to arī liecinādama, ika Universitāte ?
negrib būt un nav visas Liaitviljiais tautas Universi-
tāte, bet grib būt talkai pilsonisko aprindu Universi-
tāte.

Arī zinātnes novērtējuma Universitāte ir devusi
par sevi liecību. No ārzemēm par Dr. bonoris oau-
sa iecelti zinātnieki pēc nopelniem, bet no latvie-
šiem — daži praktiski mācītāji; nezin, vai tie visi
pat teoloģijas kandidāti;, vai viņu starpa nav arī
kāds graduēts students — es neēslmu parūpējies to
papētīt, bet ir tiikali zināms, ka visiiemi šiem 3 Dr.
honoris ?causa nav neviena zinātniska rakstai, japar
?nopietniem zinātniskiem rakstiem neskaita spredi-
ķu grāmatiņu un sēklas brošūras par sociālisma un
evolūcijas teorijas apkarošanu. Par tādiem rak-
stiem taču nepiešķir grādu — Dr. honoris causa!
Te Latvijas Universitāte ir novērtējusi sevi. par
zemu. Kādreiz viens no maniem frakcijas biedriem
izteicās, ka mūsu Universitāte ar savu. zinātnisko
līimemi esot 'tikai paaugstināta tipa vidusskola. Ta-
gad gandrīz jāsāk 'tam ticēt. Ja reiz bijušais Ter-
baltas universitātes kandidāts bez zinātniskiem dar-
biem tiek par doktoru;, tad Universitāte ar to visius
savus .akadēmiskos grādus pazemina un pati_ nepa-
liek tais augstumos, kādi bija domāti paša sakuma,
Universitāti dibinot.

Slavenu, spīdošu eksāmenu Izturēja Universitā-
tes studentu zieds — korporeļi. MumsjSad un tad
par korporeļiem, par korporācijām ir nācies _ runāt.
Bet jūs,kungi, korporācijas arvien esat aizstāvējuši.
Universitāte iir gājusi pat vēl tālāk Universitāte ir
zināmā mērā uzticējusi korporācijām, kas apvieno
mazāko daļu mo visiem studentiem! , visu studentu
darbības pārstāvību. Tām bija uzticēta an
jubilejas svētku vadība un ne tikai tas vien,
bet .korporācijām, uzticēts arī tas, kādas stu-
dentu organizācijas dibināt un kādas krāsas
tās drīkst valkāt. Dzirdēts arī tas, ka _ pro-
fesoriem nepiekrīt nodarboties ar audzināšanu,
bet visa audzināšana jāatstāj šo korporāciju rokās.
Mēs dabūjām pārliecināties!, pie kā šī audzināšana
novedusi: pie mežonībām, pie huļigamisima un taisni
jubilejas svētku brīdī pie izpušķotās, izgreznotās
Universitātes ēkas. Vai vēl lielāku nicināšanu var
izrādīt audzēkņi, savai mācības iestādei? Arī pilso-
niskās aprindās paceļas bailsils pret to ālēšanos, āk-
stīšanos, vidus laiku atjaunošanu, un atdarināšanu, ko
redzamikorporācijās.

Ar šo novirzīšanos no demokrātisma, ar visām
šīm nepareizām, mums pilnīginesaprotamām; iecel-
šanāmpar goda doktoriem un goda bieidriern,, Uni-
versitāte arvien vairāk zaudē savu sajūsmināto
draugu pulku. Šis. pulks arviensamazinās ne tikai
kreisās aprindās,, bet arī pilsoņu aprindās. Un tas
īdu ir stipri žēl. Mēs, savus diētas un meitas sūtīsim
uz Umirversjtāti mācīties, bet nevarēsim vairs tā
pieķerties Universitātei, kā tas bija sākumā. Tā ir
pašas Universitātes vailna.

Tagad es pāriešu uz vidusskolām.. Vispārīgās
izglītības vidusskolas ir pārdēvētas par ģimnāzijām.
Latviešiemtāduir 53, vāciešiem— 10, krieviem;— 11,
žīdiem — 18, poļiem — 3, baltkrieviem —2, lei-
šiem — 1, kopā — 99 ģimnāzijas,gandrīz 100. Vai
tas nebūtu drusku par daudz, ja 1.800.000 iedzīvotā-
jiemir 100 ģimnāzijas?Bez tam ir profesionālās vi-
dusskolas ar ģimnāzijas tiesībām, kuru abiturienti
var iestāties augstskolā, latviešiem— 23, minoritā-
tēm — 10, kopā 33. Tā tad mums ir 132 vidussko-
las, kuru abiturientiem ir tiesība iestāties augst-
skolā.

Ja nu mums) būs tik daudz abiturientu, vai tad
augstskola nebūtu daudzkārt jāpaplašimiaŠogad
ģimnāziju pēdējās klasēs pavisaim_ kopa mums
ir 3309 audzēkņi; profesionālās skolas — 1452, kopa
— 4761 audzēfcnijsi. Protams., visijtie abitūriju neiz-
turēs, bet tomēr jācer, ka neizturējušo skaits nebūs
pārāk lieffis. -Mūsu vidusskolas dos šogad ap 4500
abiturientu. Bet me visi ģimnāzijasbeigušie tīko ie-
stāties augstskolā. No profesionālām skolām Uni-
versitātē iestājas vairāk mo komercskolām. Stipri
maz iestājas no technikumiem., no skolotāju institū-
tiem arī maz, tāpat diezgan maz mo lauksaimniecī-
bas vidusskolām. No vispārīgās izglītības vidus-
skolām arī visi neiestājas Universitātē. Visvairāk
iestājas no Rīgas vidusskolām.

Pagājušo vasaru mēs dzirdējām stiprus pārme-
tumus, ka tūkstošiem un_tūkstošiem vidusskolu ab-
solventu paliekot ārpus Universitātes durvīm. Tas
iir stipri pārspīlēts. Ja rudenī Universitātē bija ie-
sniegts pāri par 2000 lūgumraksta tad taču visi 1tie
-nenāca mo tādiem,kais nupat bija beiguši:- vidusskolu.
To lūgumrakstu iesniedzēju starpā bijaarī tādi, Ikas
vidusskolu beigušij'au krievu (laikā; tāpat bija arī
tādi, kas studijasi Universitātē' ir pārtraukuši, un ta-
gad igrib iestāties, atpakaļ. Daudz ir arī tādu, kas
grib pāriet no vienasfakultātes uz otru.

Pagājušo .rudeni, gribēja iestāties Universitātē
1700 vidusskolu absolventu. (Starpsauciens.)
Apmēram puse no tiem, kasi patlaban ģimnāzijas
bija beiguši. Kontroles, un konkursa pārbaudījuimus
iir izturējuši 1078, bet nav izturējuši —' 628. Sada-
lījums pa fakultātēm ir dažāds. Matemātiķi un da-
bas zinātnieki ir uzņēmušibez izņēmuma visus ab-
solventus, kas. .gribējuši šinī -fakultātē iestāties. Teo-
logi nav visus uzņēmuši — tikai 76%. Bet teologi
slaka, ka varētu uzņemt visus, būtu arī uzņēmušai, ja
arī citas fakultātes nerīkotu konkursus, kontroli.
Bet ja citas tos rīko-, tad 'teoloģijas fakultāte ne-
grib palikt citām pakaļ un sarīko konkursa pārbau-
dījumu. Ja būs vēl kāda cita fakultāte, kas uzņems
bez konkursa, bez kontroles, tad teologi gatavi uz-
ņemt arī savā fakultātē visus, kā 'to aizrādīja teolo-
ģijas fakultāte» dekāna kungs Izglītības ministrijā.
Filologi uzņēmuši 76%, tieslietu nodaļa — 74%.
Lauksaimniecības nodaļā uzņemti vilsi, turpretim
mežkopības nodaļā nē — tur bijusii stingrāka
kontrole, tā ka visā Jiauksiaiimniecības fakultātē kopā
ņemot uzņemts tikai 71%. Inženieri sijājuši sting-
rāk. Tur uzņemti 68%. Veterimāni — 67%, ķī-
miķi — 55%, mēchaniķi — 52%, architekti — 51%,
zobārsti — 48% un medicīnas fakultātē — tikai
36%; tur ir vajadzējis konkursā dabūt caurmērā
vairāk nekā 414. Tie aspiranti, kuriem atzīmes bi-
jušas 4V2, palikuši ārpusē, un par to tad arī bijusi
ta lielāka kliegšana. Ja telpals atļautu, tad varētu
uzņemt un būtu arī vēilams, lai tieslietu un taut-
saimniecības fakultātē uzņemtu visuls bez ierobežo-'
jumiem. Dabas zinātnieki un matemātiķi jau uz-
ņem. Tad tiem pieslietos arī vēl teollogi, ja telpas
atļautu.

Ja_skatāmies pēc skolām, tad visvairāk aspi-
rantu Universitātei dod Rīgas skolas. Lauku sko-
las., vismaz dažas, dod ļoti maz. Dažās lauku sko-
las mums vispār ir mazskolēnu, pat valsts uztura-
mās skolās, ir stipri mazs audzēkņu skaits, kāpēc
arī lauku vidusskolas mumsiznāk stipri dārgas. Tā
Zāļemilefcu vidusskolā 4 klasēs 80 skolēnu, katrā
klasē — 20. Drusciņ par kāru! Tādas vidusskolas
?mes reti kur_atradīsim Vakareiiropā.Smiltenē 8 klā-
sies 152 skolēni^ vai 19 katrā klasē. Kuldīgā 7 Ma-
sēs 127 skolēni, vai 18 'katrā Masē. Varakļānos;5
klases 84 skolēni, caurmērā 17 katrā klasē. Gau-
jienas ģimnāzijā 5 klasēs 94 skolēni, caurmērā 19
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klasē. Mazsalace 4 klasēs 78 (skolēni, caurmērā
19% klase. Dobelē 4 klasēs 74 skolēni, caurmērā
1814 klase. Lubāna 4 klasēs 61 skolēns, 15 skolēnu
caurmēra viena klase.

Kur skolēni no šīm skolām paliek? Uz augst-
skolu tie negrib makt. _ Tie netīko nepavisam;uz tu-
rieni. Pagājuša gada Dobeles ģimnāzijas pēdējā
klase bijuši 10 skolēni. No tiem tikai viens nāk uz
augstskdlu,_un tasjpats tiek iekšā. Aizputē 15 au-
dzēkņi peidejā klase, un mo tiem tikai viernsj māk uz
augstskolu um arī uzņemts.. Lubānā no 14 abituri-
entiem 5 grib ietikt augstskolā, bet viens tikai ie-
tiek. Tad nak Krāslava ar 24 abiturientiem; 5 grib
ietikt augstskolā — 2 ietiek. Valkas ģimnāzijā bija
26; 11 grib ietikt augstskolā, un 4 ietiek.

Nu redziet, te uzmācas jautājums, vai šīs ma-
zas ģimnāzijas,kājvispārīgas izglītības iestādesmums
maz ir verts_ turēt. Vai nebūtu labāk tās. atvietot
ar profesionālām vidusskolām. To absolventi, uz
augstskolu nenāk, negrib tikt augstskolā. Vispārīga
izglītība .ir laba lieta, bet tomēr mums jārūpējas vai-
rāki par to., lai mulsu jaunatnisagatavotu praktiskai
dzīvei. _ Skolu resora vadībai jautājums būtu rū-
pīgi jāpārbauda, vaii mēs nevarētu ierobežot ģim-
nāziju skaitu, atverot arodnieciskas vidusskolas,
kuru skaits pēdējos gados pieaug un skolēnu skaits
palielinals.

Novērojot vidusskolu darbu, jāatzīmē, ka taisni
pilsonisko aprindu vecāku sapulce par vidusskolām
ir nodevusi visnicinošāko spriedumu. Es lasīju
avīzē atreferējumu, ka mūsu vidusskolas nekur ne-
derot; ja vēl varot runāt par labām un ciešamām
pamatskolām, tad tādas vidusskolas meēsot nevie-
nas. Tā teicis jelgavnieks. Viņš laikam pēc Jega-
vas apstākļiem, spriedis_vispārīgi. (Starpsauciens.)
Bet tas sapulcē nav apgāzts un atspēkots. Tāds iz-
teiciens tanī sapulcē akceptēts. Es brīnos., ka pil-
soņi' tā spriež, jopilsoņi pa lielākai daļai slavē visu
to, kas pieder viņiem, un neatzīst tikai; tā sauktās
«sarkanās skolas». Ja kādai skolai uzspiests sar-
kanais zīimogsi, tad tā pilsoņu acīs kļūst nederīga.

Reinharda kungs, Jums varbūt buls» jāizlabo šis
spriedums. Jāsaka, ka es nezinu Latvijā nevienas
vidusskolas, kuras vadība atrastos sociāldemokrātu
rokās. (Saucieni no vietas: «IV vidusskola Rīgā!»)
Rītiņš nav traukt partijas (biedrs. (Sauciens .no vie-
tas: «Ko nu stāstāt?») Parasti .ir tā: jakādā skolā
ir progresīvāki skolotāji, tad to sauc par «sarkanu».
Jelgavā piemēram ir divas vidusskolas., mo kurām
viena «sarkana» un otra «mainai» (sauciens no vie-
tas:_ «Nē, nē — rozā!»), lai gan tās vadītājs Odiņš
nestāv pat tik tuvu sociāldemokrātiem! kā Rītiņš.
Ja Jelgavas otrajā vidusskolā strādā Odiņš un
Oresta, tad «Latvja» lielais informētājsAsiairs raksta,
ka tā esot «sarkana», uzspiež tai sarkano, zīmogu.
Tālāk viņš jautā, kāpēc sociāldemokrātu līderi paši
nedodot Odiņam un Grestem audzināt savus bērmus.
Es nezinu, cik imaniem kollēgām ir bērnu vidus-
skolas gados, bet_ laist no Liepājas um Rīgas, bērmuis
uz Jelgavu skolā gam laikam nebūtu ieteicami ne
materiālā, ne paidagoģiskā ziņā. Tā tad tas at-
kristu. Bet lieta nu ir tāda, ka paši jelgavnieki, labā
spārna vadītāji vairāk uzticas Odiņam nekā klasi-
skais ģimnāzijas direktoram, lai gan klasiskās, ģim-
nāzijas direktors ir viens mo spilgtākiem labā spārna
ideju paudējiem, — bet šogad viņš nu gan galīgi' iz-
blamējies." Sociāldemokrāti jau vairākkārt ir aiz-
rādījuši,, ka Lapipš nav īstais vīrs direktoraama-
tam. (./. KuLīsa starpsauciens: «Jūs pārspīlējat!»)
Pa lielākai daļiaii direktoram Lapiņām uzbrūk viņa
paša audzēkņi. Tas ir taisi bēdīgākais. Bez tam

. man ir ziņas, ka Lapiņa bijušie audzēkņi, tagadējie
Universitātes studenti, satiekoties nerunā neviena

laba vārda par savu direktoru; viņi tikai zinot sū-
dzēties un lamāties par viņu un brīnoties, kāpēc
citu ģimnāzijuabiturienti par saviem skolotājiemun
dīrektoriem runājot ar cieņu un mīlestību, dodot
par vi;ņiem labas atsauksmes. (Starpsaucieni pa
labi.) Bet Jelgavā dzīvojošie zemnieku savienības
līderi dodot savus bērnus skolā pie Odiņa. (Starp-
saucieni pa: labi) Jelgavā, liekas, nav daudz zem-
nieku savienības (līderu, bet, cik es zinu, tad to bērni
mācās pie Odiņa. Tikai, -tie Zemgales lauksaim-
nieki, kasi iet Ulmaņa;kunga vadībā, par Odiņa va-
dīto skolu saka: «Kā, tu savus bērnus dosi sarka-
niem?» Arī Ulmaņa kungs... (sauciens pa labi:
«Viņam jau bērnu nav!» Smiekli.) Ja Ulmaņa
kungam liek priekšā kādu jaunu .darbinieku,, kādu
studentu, kas absolvējis Jelgavas II vidusskolu, tad
viņš saka: Kā, Jūs man liekat priekšā dairbilniielku
no «sarkanās» vidusskolas?» (Starpsaucieni pa labi.)
Redziet, aprunājieties, ar Pauļuka kungu, tad jau
Jūs redzēsit, kā tur ir. Odiņa iskola neder tāpēc,
ka tai uzspiests sarkanais zīmogs, bet Lapiņa skola
faktiski neder, tā faktiski, ir slikti vadīta un slikti
nostādīta. Un nu Jelgavas kritiķim tālākais domu
gājiens,: — «Ja Jelgavas vidusskolas neviena mie-
kaim neder, tad nekam, neder visas vidusskolas La-
tvijā.» Es šim uzskatam nevairu pieslieties. Diem-
žēl, sarkanu ģimnāziju mums mav, izņemot Raiņa
ģimnāziju, t. ii. strādnieku vakara vidusskolu — to
var saukt par sarkanu; vidusskolu; un šī ģimnāzija
strādā savu darbu labi. Vispār, vidusskolas ap-
meklējot, mēs. redzam, ka arī tur tukšās sienas pil-
das ar fcab'inetieim, pildās ar visādiem, mācības, lī-
dzekļiem, kas ne visi ir iegādāti par valsts ziedo-
tiem līdzekļiem, bet iir pašu. vākti, pašu darināti.

Darbu strādā vienā skolā vairāk, otrā — ma-
zāk. Nelaime tā, ka 'daudzās skolās par vadītājiem
ir cara laika direktori ar tām pašām cara laika imo-
narchistiskām tieksmēm, 'lai direktors būtu vienī-
gais noteicējs —- nevis pirmais (līdzīgo starpā, bet
galvenais noteicējs. Tā ir pasaules uzskatu star-
pība. Es redzu, ka Pusula kungam iir citādi .uz-
skati. Te mēs pilnīgi šķiramies savos vispārīgos

jīves; uzskatos. Šīs tieksimies visvairāk ir izpau-
dušas direktoru apspriedēs, kur direktori ir tieku-
šies saņemt visas tās pilnvaras un kompetences, kas
tagad ir paidagoģiskai padomei un skolu padomei.
Vispār, ģimnāzijasmiumsi ir vēl daživeco laiku sko-
lotāji, kas prot uzdot skolēniem «no šīs vietasi līdz
tai vietai» um atprasīt. Tagad šādi Skolotāji iet ma-
zuma, bet pieaug -to skolotāju skaits, kas seko jaun-
laiku virzieniem', izkopj savas metodes un kurus
mes savā darbā varam nostādīt blakus kuram kat-
ram ārzemju, paidugogaim. Tas pats sakāms arī par
pamatskolām.. Kadjpērnvasar vienā mazā Dānijas
pilsētiņa, Helsingerā

^
bija sabraukuši skolotāji, no

visam pasaules miallām uz starptautisku kongresu,
tad tur Latvijas 'skolotāji nebija vieni no pēdējiem.
Ārzemnieki, vislielākās zvaigznes pie paidagoģiskām
debesīm, mīlēja pakavēties, izstādes latviešu no-
daļa, ar Oiellu Interesi izprasīja sīkākus, noteikumus
un sīkākas parādības par tiem darbiem, ko veic
Latvijas pamatskolas skolotāji izglītības laukā.

_Bet atkali to nevair teikt par visiem, un te nu
varētu visus pamatskolas skalotājus un arī skolas
iedalīt trijās daļās. Vieni ir celmlauži, jaunu ceļu
meklētāji, tā sauktie imēģinātāji, otri, turpretim, ir
otra galējība, kas pat pair viisvienkāršākiem paida-
goģiskiem paņēmieniem negrib nekā zināt, kas strā-
dā tikai, pēc tēvu tēvu parašām, dzīvo vēl aizvē-
sturiskos Jlaikos un nav pat sava .darba īisti amat-
nieki. Ka viena tā otra no šīmi grupām ruav visai
liela. Vidu starp šim_grupam stāv vispārējais amat-
nieku tips. Tie sitrada ta, ka viņiemir iemācīts, šo
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to pieņem, arī klāt, un tiem līdzi brauc arī izglītības
resors. Bs varu teikt, ka ministrija ne isevišķii .cieši
uzstājas pret tiem, kas negrib uzlabot savas darba
metodes, bet ari neatbalsta tosĻ kas imēkllē jaunus
ceļus. Nevar teikt, toai viņa liktu lielus šķēršļus
ceļā šiem jauno ceļu meklētājiem, bet arī necenšas
pieslieties šīm jaunāmdarba metodēm un raugās uz
tām ar zināmu neuzticību. Rainis ieveda obllgāto-
risku hospitēišanu; toatcēla Tenteļa kungs kā obli-
gātoriisku, bet atzina par ieteicamu un vēlamu. Ta-
gad šo hospitēšamu — varbūt bez Jūsu līdzdalības,
bez Jūsu ziņas, ministra 'kunga, — neatzīst Jūsu
inspektori. Tā Jelgavas valsts centrālais paidago-
ģiiskais institūts bija sarīkojis savu-darba dienu, kur
audzēkņi deva parauga stundas un pēc tam šī mē-
ģinājumu stundas apskatīja un iztirzāja. Uz šo
darba dienu bija ieradušies mo Rēzeknes un Daugav-
pils institūtiem, tāpat no Rīgas skolotāju institūta,
arī no vācu nodaļas un pat ministrijaspārstāvji, bet
Jelgavas un apkārtnes skolotājiem, kas griezās pie
inspektora, aizrādīdami, ka viņi savus darbus iekār-
tojuši tā, ka tos varēs veikt citi kollēgas, un lūg-
dami atļauju piedalīties šinī darba dienā, Jelgavas
inspektors liedzies atļauju dot, sacīdams: «Man mi-
nistrija nav uzdevusi jumsatļaujas dot, tāpēc es tās
nedodu.» Arī to, ko Tenteļa kungs ir atzinis
par ieteicamu, jūsu inspektori vairs neatļauj. (Starp-
saucieni.)

Uz sevi vērš uzmanību laikrakstu ziņojumi par
šausmīgiem nelaimes gadījumiem ar skolēniem. Ir
bijis vairāk gadījumu,ka skolēnus saplosa granātas;
Daugavpils apriņķī noslīkst 3 meitenes. (Starpsau-
ciens.) Nē, negrib vigi slīcināties, bet ir nejaušs ga-
dījums. — Vai te skola ir bez vaimasi? Dīrefcti, var-
būt, nē, bet indīrekti gan. Skola neievada bērnus
?tagadējā dzīvē, neiepazīstina ar briesmām., kas dzī-
vē draud, neiepazīsitina, kādas briesmas draud no
granātām, kuru Latvijas zemē vēli ir diezgan .daudz,
neiepazīstina ar briesmām, kas draud, pavasarī ejot
uz ledus, kaut arī pēc ūdens. Ir arī nepielaižama
tāda kārtība, kā uz upi jāiet ūdeni ņemt.

Šinīs nelaimes gadījumos skola nav tīri bez
vainas. Tas ir vispārīgs mūsu skolu programmas
un mācības gaitas raksturojums. Mūsu skola ne-
tuvina dzīvei, beļ lidinās kaut kur pa igaisu, vai ir
pavisam tālu prom no šejienes. Nemaz neaizska-
rot ticības mācības jautājumu, ir savādi;, ka, paņe-
mot_skolas programmu, mācības grāmatās, kaut arī
Ausēja kunga «Manā skolas grāmatā», redzamas
ļoti dīvainas lietas. Tur nav vēl teikts, kādaspil-
sētas ir Latvijā, tāpat nav me vārda minēts, kādas
Latvijā ir upes un kalni, bet tur ir sīki apraksti par
Jeruzalemi, Betlemi, Jūdeju, ķeizaru; Augustu, Eļļas-
fcallnu, Jordanu, Kidronu, bez Bļiļaskailna minēts vēl
Karmeļia kalns, Zīnājs u. t. t. (F Ausi jo starp-
sauciens.) Palasait, Ausēja kungs, ko Nibergals
raksta par šo jautājumu! Viņš ir mācītājs un pai-
diagogs. Nibergals ir mācītājs un paidagogs (F.
Ausēja 'starpsauciens), un taisni tas, ko Nibergals
raksta par bībelles vidu, ir viens, ko es šinī ziņā
gribētu uzskatīt par autoritāti. Un ko saka psī-
chologi? Šinī vecumā bērns ir spējīgs apķert tikai
to, ko viņš var satvert, kas atrodas viņa apkārtnē
un šinī dienā, bet nevis to, kals' motiois 2000 gadu
atpakaļ ,tādā zemē,ko viņš mezin,kaut kur Gailillejā,
ezera malā, vai arī pie Kidronas upes. (F. Ausējs
no vietas: «Vai Jūs neatceraties no bērnības, ka
tas tomēr atstāj pacilājošu iespaidu!».) Par se-
višķi pacilājošu 'es to nevaru uzskatīt. (F. Ausējs
no vietas: «Bs gan!») Bet tas ir mepsīchoioģiski
un neievada bērnus tagadējā dzīvē.

Tāds pat raksturs ir arī dažai citai vielai. Vai
mūsu rēķinu grāmatās — es esmu painteresējies

par to — 9—10 gadu vecam bērnam dod uzdevu-
imus, kas ir piemēroti? Dod^ piemēram, uzdevumus
par dzelzceļa vilcieniem, Ikas iet viens otram pre-
tim vai arī viens otram pakaļ. Un katra ziņa starp
Līvāniem un kādu nākošo staciju iznāks katastrofa.
Es jumsparādīšu -tādus uzdevumus. .Nekur nav_tā,
ka 'satikšanās notiktu kaut kur piestātnē. Ja rēķi-
nāšanā dod tādus uzdevumus, tad, redziet... (F.
Ausēja starpsauciens) — Jūsu grāmatiņā nav, bet
ir kādā citā grāmatā, ko lieto vairāk, nekā Jūsējo.—

Tā jūs redzat, cik maz mēs rēķināmies ar dzī-
ves īstenību;. Vispār negrib atzīt par principu, ka
skolai jābūt īstās .dzīves sastāvdaļai. Skolas uzde-
vums ir — bērnu, samērā ar viņa attīstības stāvokli,
ievest īstās 'dzīves izpratnē. Ja tā būtu., tadnebūtu
notikuši tādi nelaimes gadījumi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Dēķen, es atvainojos, paredzētais Jūsu runas laiks
notecējis. Vai būtu iebildumi, _a pagarinātu depu-
tāta Dēķena runas laiku? {Starpsaucieni: «Lū-
dzam!») Iebildumu nav. Lūdzu turpinait. (Starp-
saucieni: «Vēli uz veselu stundu!».)

K. Dēķens (turpina): Uz veselu stundu? Die-
zin, vai es spēšu! —

Skolotāju stāvoklis arī atstāj iespaidu uz sko-
las

^
gaitu. Skolas gaitai nevar ritēt normāli, ja sko-

lotājs nav nodrošināts ir tiesiskā, ir materiālā zi-
ņā. Algu _ jautājums pašlaik ir dienas kārtībā. 10
gadu laikā pamatskolu skolotājs ir piedzīvojis to
atzīšanu, ka _ no 11. kategorijas ierēdņa stāvokļa
viņš ir noslīdējis uz 14. kategorijas ierēdņa Ulgu.
Tas skolotājus sevišķi 'neiepriecina, nesajūsmina
darbam. Ja skolotājam ir jādomā par blakus peļ-
ņu, jadoma par to, ko dot bērniemēst un ko pats
edīs,_ tad, saprotams, skolas paidagoģiskais darbs
mo ta cieš. Sis jautājums ir ndkāirtojatnis Saeimai.
Te resors neka nevar darīt. Te galvenā noteikša-
na ir koalīcijas partijām.

Tas pats arī ar 'tiesisko 'Stāvokli. Par Latgali
es_ runāšu beigās. Vispār par skolotāju tiesisko
stāvokli jāsaka, ka to apdraud ne tik daudz resora,
ka pašvaldības iestāžu darbība, un — tasi ir brīniš-
ķīgi — ne paidagoģiskās darbības dēļ.

Ir_viens _vecs skolotājsi-ērģēiniēks. Tas Dikļu
pagasta ievelēts par revīzijas kommisiijas priekš-
sedetaju._ Kā revīzijas kommisijas priekšsēdētājam
viņam nācies aizrādīt uz nelikumībām.: pagasta dar-
binieku rīcība. Par to viņš iegūst zemnieku 'savie-
nības vietējās nodaļas vadītājos ienaidniekus. Sko-
lu slēdz, viņš pats paliek Dikļos bez darba un sie-
vu noliek apriņķī par rezerves skolotāju, jau vecā-
ku cilvēku, kam jābraukā lapkārt no skolas uz sko-
lu. Ta .ir izrēķināšanās, ne paidagoģiskā 'darba dēļ,
bet tapec, Ika viņš kā skolotājs apzinīgi izpildījis
pagasta padomes revīzijas kommisijas locekļa
amatu.

Rūjienā Sprincīs vajājams nevis par to, kai sko-
la strādājisnepareizi, bet tāpēc, ka kādā tautas sa-
pulce neatzinīgi, izteicies par vietējo mācītāju. (Sau-
ciens laba puse.̂ «Es viņu pazīstu!») —

Es
viņa

nepazīstu! — Luk, ko uzstāda par iemeslu skolo-
tāju tiesību mazinašamai.! Ilūkstes apriņķī, Sventē,
Balodis ari dabūjams_ prom no vietas, tāpēc ka
viņš skolu valde uzstājies kā skolotāju pārstāvis,
un vienu otru reizi viņam skolotāju vārdā nācies
protestēt. Apriņķa priekšnieks, vai inspektors vi-
ņam noprasījis: «Vai Jus iesit ar mums, vai arskolotajiem?» Viņš, kā skototāiju pārstāvis, sacījis:
«Ar skolotajiem!»— Tad' nu meklē, kur viņam pie-
ķerties. Bijušais_ skolu inspektors Ozoliņš saka,
?ka Balodis esot kārtīgs dlvēks. (Starpsaucieni la-
ba spārna. Priekšsēdētājs zvanī.)
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Valmiera skalotājs ievēlēts likumīgi, tā, kā pa-
redzēts ministrijas izdotas instrukcijās, bet mini-strija šo slkdlotaju neapstiprina.

Tie ir daži piemēri, kā ierobežo skolotāju, pil-
soņu tiesības. Bs nesāku, ka mums mav nederīgu
skolotāju, kas atvaļināmi savas paļājamās paidago-
ģiskas darbības dēļ. Tādi ir, bet tad jāmotivē, ka
viņšatlaižams aiz ša iemesla, nevis aiz tā iemesla,
ka izpildījis viņam uztceto pienākumu. Ar to sko-
lotāju tiesību stāvoklis kļūst nedrošs.

Vispār, par skolām runājot, jāatzīmē, Ika mums
ir vienota jskola — vienota uzbūvē, apvienota
sociāla ziņa, arī konfesionālā ziņā, apvie-
nota ari dzimumu ziņā, bet trūkst skolās ap-
vienotības paldagoģiskā un polītiskā ziņā. (Starp-
sauciens laba puse.)_ Skolu apvienošana polītiskā
ziņa — fcad_ es pie tā nonākšu, tad dzirdēsit, ko es
ar to domāju. Paidaigoģiska ziņā nav apvienotas
atsevišķas skolu, pakāpes, nav radīts, tilts starp pa-
matskolu_ un vidusskolu un starp vidusskolu un
Universitāti. Ja skolās sekmju ziņā ir bijušas .ne-
veiksmes, tad tas ir viens no galveniem iemesliem.
Izglītības resors_nav nekā darījis šinī ziņā. Sāku-
ma bija daži, mēģinājumi, bet tie vēlāk ir atmesti.
Skolotāji pa liellākai daļai notur savas sapulces un
apspriedes šķirti _ Ja _ Rainis ieveda hospitēšanu,
tad_ tai bija jāattīstās tālāk tā, lai pamatskolu sko-
lotāji, sevišķi tie, kas māca vecākās klasēs,, kuru
audzēkņi pariet uz vidusskolu, hospitētu vidussko-
las un vidusskolu skolotāji hospitētu pamatskolās,
iai skolotajļ savstarpigi iepazītos ar to-, kā strādā
viens un ka strādā, otrs, toli tie, kam skolēni jāno-
dod, zinātu, ka strada tie, kairu viņi jāsaņem, un lai
tie, Ikas skolēnus saņems no pamatskolas, zinātu,
ka ar viņiem strādāts pamatskolā. (Sauciens pa
labi: «Tā jau bija komēdija!») —? Jūs 'Latgaiē jau
visu spējat pārvērst par komēdiju! — Tāpat arī
starp augstskolu un vidusskolu vajadzētu radīt pai-
dagoģisku _tiltu,_ne tikai mācības programmu, bet
arī_ paidagoģiska personāla un metodes ziņā vaja-
dzētu panākt saprašanos.

Bez tam mums skolām nav politiskas apvieno-
tības. Musu. izglītības ministris nevada visas sko-
las vienāda merā._ Viņam pavisam atņemtas lauk-
saimniecības un vel dažas citas skolas, kas atrodas
Finanču resora pārziņā. Tāpat, kā viņam ir atņem-
tas visas minoritāšu skolas, viņam tiecas atņemt vi-
sasLatgales un arī baznīcas skolas. Galu galā izglītī-
bas ministra kungs pats izteicās budžeta kommlsi-
ia, ka .ari savam resoram tieši padotās latviešu
skolas viņš esot nevarīgs, jo tie, kam tas maks esot,
esot arīgalvenie noteicēji. Ministra kungs, tie bija
Jūsu vardi. (F. Ausēja starpsauciens.: «Kas to
teica?») Ministra kungs! Benšons .gāļu galā ir
noteicējs,_ka un ko darīt patversmju skolās, joBen-
šona rokas ir maks, un ministris tur nespēj nekā
darīt.

Jautājums par minoritāšu, baznīcas un Latga-
les skolām ir ļoti; kutelīgs, Pie tā pieskarties ir
diezgan riskanti, jo tlklīdz_ tam esam pieskārusies,
ta ir uguns pakulās, kā mēs to ne reizi vien esam
piedzīvojuši. Tomēr šīs lietas ir tik sasāpējušas,
ka par tam iir jārunā.

Vispirms pāris vārdu par minoritātēm. Mino-
ritātes pašas ir apliecinājušas, ka Latvijā viņām ir
pilnīga skdlu_autoinomija, kulturāla autonomija. Mēs,
dodami mazākuma tautībām īpašu likumu, devām
to pilnīgi apzinīgi, nodrošinādami minoritātēm to,
kas tam pec tiesas un taisnības pienākas. Tādu
likumu izdodot, domāja, ka ministris pratīs atse-

višķo tautību skalas saskaņot un radīt politisko
vienību. Katrai lielākai minoritātei ir sava nodaļa
Izglītības ministrijā, un tās šefs padots tikai' mi-
nistrim. Tā tad ministrim būtu jārūpējas, jāgādā
par saskaņošanu, par politisku apvienotību.

Šad un tad šis jautājums iir pārrunāts privāti.
Barons Flirlkss pāris gadu atpakaļ minēja, ka mēs
ar šķirtu skolu ejam pretim idieagan bīstamai nā-
kamībai, ka mūsu jaunāpaaudze aug šķirti cita no
aitas, nepazīst viena otru, tamdēļ nemācēs cita ci-
tu cienīt, nemācēs kopā darboties, Vecā paaudze
ir, kaut arī svešā skalā, mācījušāskopā un tāpēc jū-
tas tuvāka; tagadējā jaunā paaudze, mācoties šķir-
ti, paliek savā starpā sveša. Runājot, ko darīt, do-
māja, ka atradīs līdzekļus, kā tuvināt. Tagad jau-
natni tuvina starptautiski — notur starptautiskus
kongresus arī jaunatnei, piemēram Jaunatnes sarr
kanajaim krustam, skautiem u. t. t. Mēs piedzīvo-
jam, ka mūsu jaunatne tuvinās ārzemju jaunatnei,
bet paliek sveša savā starpā. Latviešu jaunatnei
ir savi pazīstami un draugi — piemēram skautiem
ir draugi Londonā, varbūt arī Kopenhāgenā um ci-
tur —-, bet .nav draugu un pazīstamu Latvijā, citas
tautības jaunatnē. (Sauciens no vietas: «Mēs jau
paši izšķiram savu jaunatni!») Tomēr visi vienas
tautības jaunekļi mācās vienā isļkolā; mēs savās sko-
lās vēl neesam tā nošķirajušies.

Mēs tomēr domājām: stāvoklis iir bīstams —
un pārrunājām izglītības kommisijā iespējas tuvi-
nāt dažādu tautību jaunatni. Es. liku priekšā ierī-
kot tādus kopējus apciemojumus, kādi ievesti starp
Anglijas un Vācijas jaunatni: Anglijas skolu jau-
natne ar kādu Šekspīra lugu brauc uz Hamburgu un
Berlīni, un Berlines un Hamburgas jaunatne atbild,
uzstādamās Londonā, ar kādu Lesinga vai šillera
lugu. Vai mēs nevarētu sākt ar to, ka kāda Latvi-
jas skola apciemotu kādu Vācijas skolu? Šēlera
kungs noteikti ir pret to: tikai tagadnē — tam va-
jadzīgs garš un ilgs priekšdarbs: citādi būs sadurs-
mes, izkaušanās, izllamašamās un nevis tuvināšanās.
Tā tad mūsu jaunatne ir atsvešinājusies cita no ci-
tas, tā, kajmēs pat neuzdrošināmiespaidagogu va-
ldība tuvināt to citu citai.. Tas sevišķi bija redzams
tad, kad mūsu skolas, svinēja savu 10 gadu darbī-
bas jubileju. No minoritātēm šinīs svētkos nebija
ieradies neviens. Minoritātes gam piedalījās spor-
ta^priekšnesumos, bet tieši pašos svētkos .nepieda-
lījās neviens. Rudenī, decembra mēnesī tās katra
par sevi separāti_atzīmēja šos svētkus. Tā jūtams,
ka nav neka kopēja, katrai; tautībai ir sava vadība,
tava programma, .savi skolotāji, šie skalotāji ap-
spriežas vispārējas starptautiskās konferencēs ar
visas pasaules paidagogiem. un kultūras darbinie-
kiem, bet Latvijā šādas kopējas apspriedes nav ie-
spējamas. Var sasaukt šeit Latvijā skautus no visām
pasaules malām, bet tuvināties pašiem savā zemē—
tas nav iespejamsi. Jāsaka, ka te iziet tikai uz to,
lai attālinātu:, bet nevis tuvinātu mūsu jaunatnicitu
citai.

Dīrekti ieskatīties minoritāšu skolās ir iespē-
jams tikai ministra kungam un viņa ierēdņiem. Mēs
to nevaram, mums ziņas jāievāc imdlrektā ceļā, un
šis ziņas mums sniedz prese. Daugavpilī iznāk po-
lu avīze «Zvon», kur katrā numurā uzsauc jaunat-
nei; ,ka_ ta nedrīkst aizmirst, ka viņas māte ir Paļā-
ja, liela poļiutauta un Ika pamatskolas beigušiem Ir
jāiet turp mācīties amatā. Tā arī vidusskolu bei-gušos aicina iestāti es. Polijas augstskolāsi. Sakarā
ar to arī no 3 poļu ģimnāzijām Latvijas augstskolā
iestājušies tikai pāra. beigušo, bet citi aiziet uz Po-
litju. Ta tad centrs, skolas audzināšanas centrs un
nolūks nav Latvija, bet Polija. Tad ari saprotamas
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tādas lietas, ka kāds no Pannas iebraucis garīdz-
nieks atklāti draudzei pasaka, ka pēc neilga laika
malks Piļsudlskis ar tik un tik pulkiem, paņēmis vi-
ņus jum pievienos Polijai. (Starpsauciens!.) Jaunais
?cilvēks, savaldai! drusku savu mēli: Ikas autentiski
apliecināts citā komimisijā, to nenosauciet par pa-
sakām!

Tālāk runāsim par otru lielu tautu — krievu
tautu. Šerādīja laikrakstu «Hama rasēja». Tas
māca, ka šejienes krieviem; Latvijā nav paliekama
vieta, ka viņu. mērķi mav šeit, ka viņi šeit atrodo-
ties aiz robežas. Šie aizrobežnieki no visas sirds
nīst tagadējo Krieviju un mo visas sirds priecātos,
ja kādreiz atjaunotos vecā cara Krievija, atgriežo-
ties emigrantiem. Tas atkal nestiprina Latvijas
demokrātisko republiku, bet gan vājina, nevis tu-
vina latvju jaunatneikrievu, jaunatni, bet rada nai-
du. Poļiem un krieviem viņu ideāli, viņu nolūki ir
ārpus Latvijas.

Mūsu vācieši nostājas uz cita viedokļa. Mūsu
vāciešiem dzimtene ir tepat, kur viņi grib iespēja-
mu! stipri iesakņoties. To varētu tikai apsveikt, šīs
tiesības viņiem, nevarētu liegt; bet te ir ari viens
«bet». Tas ir tasi, ka viņi atzīst par savu uzdevu-
mu šeit atgūt savu veco stāvokli.

Tas vēl nebūtu tik ļauni, bet viņi .aģitē, propa-
gandē, lai viņiem nāk šurpu palīgspēki no Vācijas.
Te ir viens tāds laikraksta «Pfadfinder» — š.g. pir-
mā burtnīca. Pagājušā vasarā Vācijas skauti vai-
rāk pulciņos izgāja caur mūsu zemi. Viņiem; bija
sanākisime Rīgā. «Pfadfinderi» šo burtnīcu veltī
«Baltenlandei». Tā nodomāta par propagandas,
aģitācijas burtnīcu taisni «fūr Balltenland». Ievadā
stāsta, ka šogad viņiem bijis maršruts pa Baltiku-
mu. Viņi apstaigājuši Vidzemes, ezeru novadus un
Kurzemes drūmos mežus kopā ar saviemBaltijas
vācu brāļiem, skautu biedriem,.. R īgā, vecā vācu
Hanzas pilsētā, esot bijusi viesmīlīga uzņemšana.
Varbūt pilsētas vallde būs to sarīkojusi:... (Starp-
sauciensi pa labi.) — Ne dome® priekšsēdētājam jā-
zin, ja pilsētas vallde ko dara! — Ar mūsu vācu
skautiem kopā tie dzīvojuši nometnē un pārstaigā-
jušiviņu dzimteni. Tas svarīgais ir tas, Ika tas no-
ticis ar viņiem kopā. Un, saprotams, šejieniešu jū-
tas ir atspoguļojušās viņu jūtās'. Šejieniešu jūtas
ār informāciju... (F. Sēlers no vietas: «Tad
Stučkas raksti arī ir jūsu informēti!») Ja Stučka
būtu bijis te un internā pavadībā... (F Šēlera
starpsauciens.) Neuztraucieties! Jo mēs aukstasi-
nīgāk stāsimies pie šīs lietas, jo būs 'labāki. — Viņi
atraduši augstu ziemeļos dziļi iesakņojušos vācietī-
bu. «Wir fanden wurzeJfestes Deutschtum. 1im ho-
hen Norden, schwer kamp.fe.nde deutsch-balltisohe
Brūder gegen fremdes VVesem und slavische Kul-
tar.» — Kungi, vācu. deputāti, to. viņi no- pirkstiem
neizzīda! (Starpsauciens.) Uz Jums tas nekrīt, bet
no pirkstiem, viņi to neizzīda! (Starpsauciens.) Ja
viņi, redzēja, ka te «fremdes VVesen», tas nekas, bet
«sliavische Kūltar» — to viņi mo pirkstiem neizzīda!
(Starpsaucieni,) — «Immerwieder rieifen sie es. uns
zu, mērkt es euch fūr euere Fahrten,» — to saka
citiem .skautiem — «kommit macb Lettland un hālft
uns im unserem harten Ringen fūr Heimat und
Deutschtum». Tā tad aicina no turienespalīga spē-
kus, lai cīnītos par dzimteni un par vācietību. (F>ž
Hana starpsauciens.) Hana kungs, es nevaru se-
višķi sajūsmināties par šo «Heiimatland der Deutsich-
ballten» (Starpsauciens: «Kā to žurnālu sauc?)—
«Pfadfinder». (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zva-
nī.) Šēlera kungs, atstājiet to Maskavu, varbūt
Jums Maskava ir tuvāk nekā man. Es par Maska-

vu nekad 1neesmu propaģējlis, um bus labāk, ja pie-
iesim pile šīs lietas aukstasinīgāk, ne ar uzbudinā-
jumu. (Starpsauciens: «Lūdzu bez provokāci-
jām!») Provokācija? Nē, tā ir aģitācijas burtnīca.
Te ir aprakstīts šis tas no vēstures, ka šī vācu ko-
lonija cēlusies — lai ar to pamatotu, ka ta ir vācu
dzimtene un viņiem, ir pilna tiesība atkarot to at-
pakaļ, šo savu tēvu tēvu mantojumu. Kurzemnieks,
vidzemnieks, igaunis, vācietis zvēr tvert rokas zo-
benu un gādāt par to, lai tēvu tēvu mantojums me-
mlrtu um nebojātos.

Tālāk aprakstīts, kā šie Vācijas skauti te uzve-
dušies un kā viņus informējuši šejienes vācu skauti
par mūsU zemi un mūsu lapstālkļiem. Nu, viņus jau
aicina šurpu palīgā, cīņā. Tāpēc viņi .uzstājas tā_,
it kā atrastos ienaidnieku zemē. Ienaidnieku zeme
nav jāievēro nekādi morāliski vai. sabiedriski
priekšraksti (starpsaucieni).

Te man daži izvilkumi.
Pie Juglas nometnes. Viņiemkopēja nometne.

Blakus (latviešu vilcēnu nometne. Tie pazobojas,
ka latviešu, vilcēnus vadot sievietes, skautmāste-
riemes. Mēs vācu vilcēniem tādas dotu! Nu tad
redzēta! Vakaram iestājoties, naktī mēs uzcelri-
mies, pi-eziagāmies vilcēnu teltīm un sākām tās bom-
bardēt čiekuriem. Tad jums bija dzirdēt to čiepša-
nu! Ugunis sacēlās visos stūros, un tad nu tās
kviecošās apspriedes ... (starpsaucieni). To nu
es par taktu gan nesauktu, Šēlerakungs! Tā ir ne-
rātnība, bet ar to var lielīties savu draugu priekšā:
-lūk, to imēsi tur svešā zemē varam izdarīt.

Otrs piedzīvojums — skauti autobusos brauc
uz; Jelgavu.. Jelgava snauž, bet mēs modināsim! šo
ērkšķrozīti. . Ar skaļu 'dziedāšanu viņi iebrauc Jel-
gavā. Nu visi sāk viņus apbrīnot. Te priekšā po-
īlioists, pacēlis roku, aizsmakušā balsi uzsauc mums
kaut ko; lai pierādītu savu vairu, liek apstāties, un
neļauj dziedāt. Viņš kaut ko iestāsta braucējam.
Braucējs aizbrauc tālāk, bet pēc dažām sekundēm
mēs liekam atkal vaļā. — šai ienaidnieku zemē (ir
viss atļauts, tikai, bruņinieks, drošsirdīgais sēlers
neļauj to te stāstīt. (Bi. Kalniņš: «Karstasasinis!»)
Talsi. Iebraucot Stendē jāieņem ar cīņu vileiemiņa
vagon_s._ Apmetas pēdējā vagonā. Daži paliek uz
pakaļējas platformas un velk kādus trīs vagonus
gabaliņu līdz un tad atstāj tos stāvot. ( F. Sēlers
no vietas: «Dumme Jungenstreiche!») Tad lec ārā.
— Bet nevar lielīties ar to, ka tie ir «dumme Jun-
genstreiche! — Tad lec ārā no vagona, skrej līdzi
un žēlojas, ka nevar paskriet garām lokomotīvei,
jo tad naktos Latvijas tiesā atbildēt par Latvijas
valsts dzelzceļu .apvainošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvani): Deputāt
Deķem, laiks ir atkali iztecējis.

K. Dēķens (turpina): Nu, kad diezgan, tad
?diezgan.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Man iesniegts
priekšlikums vel reiz pagarināt deputātam Dēķe-
nam runāšanas laiku. Tā kā daži ir pretim, tad
es likšu šo priekšllikumu, uz balsošanu. Iesniegts
priekšlikums —

pagarināt deputātam Dēķenam runāšanas laiku vēl uz pus-
stundu.

Lūdzu paicēlties tos, kas ir pret šopriekšlikumu.
Mazākums. Ludzu turpināsit!

K. Dēķens (turpina): Nu tās ziņas, ko viņi
sniedz par Latviju, par to pašu dzelzceļa braucie-
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nu. Viņi stāsta, ika ta lokomotīve skrējusi 15kilo-
metru stunda, bet tur augšā vēl ir viena cita, kurusauc par Gailēju, kasi nozīme: «Un viņa tomērku-
stas». Treša nosaukta par Luteru, tas nozīmē:
«Se es stāvu, es citādi nevaru.» Tā pavisam neiet.
Šīs ziņas_ mav tie «dumime Jungem» no pirkstiem iz-zīduši, tas viņiem, ir dotas,! «'Gadās;, ika uz slie-
dēm uznāk kāda govs vai vērsis. Tad kurinātais
ņem malkas pagales un met uz lopiem tik ilgi, ka-
mēr tie aiziet. _ Ja «palīkas braucienam līdz nāko-
šai stacijai pietrūkst, tad lokomotīves kurinātājs iet
meža un meklē to.» — Tadia ir informācija pair La-
tviju, Angļu matroži savā dzimtenē brauc automo-
biļos, bet te viņi; izpriecājas braukdami krievu droš-
kās, piejkam abas kājas uzliek kučierini uz pleciem.

Tālāk — par muižām un agrāro reformu. Kā-
dam Firksam .esat _aitņeimta Ziamaites muiža un at-
dota kādam Lāčplēsim, ikas. bijis spiegs pret krie-
viem un vaciem un palīdzējis nodibināt Latvijas
valsti. Muižas dodot visiem spiegiem.

Tālāk, saprotams, Izcelta vietējā vācietība. Tā
visvisādi slavēta; aizrādīts, ka vācieši viņus labi
uzņēmuši, ka klāt bijuši augsti un visaugstākie kun-
gi. Starp šiem visaugstākiem kungiem bijis vācu
tautas izglītības ministris Latvijā Vachsmuts, vācu
augstskolas vadītājs Radelki un vēl -citi vīriņi; te
taisni ta sacīts_ — «Leutoheu», Bislltiijas partiju de-
putāti un .arī vāou skolu rektori.

Tas nu nebūtu tik svarīgi, Mums tas tā ne-
ķertos pie sirds, ja viņi paši būtu tā domājuši, bet
ļaunākais ir tas, ka vācu jaunatni,audzina tādai ga-
ra, ilai tā nicinātu visu. latvisko. Te ir tais. , smagu-
ma punkts. Mums. mav svarīgs nacionālais mo-
ments, bet imumsi ir svarīgi, lai ne poļu, ne vācu
strādnieki netiktu «ieēdināti» air iliūzijāim um ūtopi-
jam. Taisni vācu skautu uzdevums esot darboties'
strādnieku un lamiatniefcu starpā. Un tas taisni, ir
tas, kas .atraisa miumis mēli runāšanai. Lai strād-
nieks būtu kādas tautības būdams, lai viņš būtu po-
lis, krievs, vācietis, vai žīds, ja viņš ir strādnieks,
viņam ir maz izredzes pļaut kviešus Polijā, Krie-
vija, Vācijā jum citur; viņš var d'bināt savu nākotni
tikai Latvija un sasniegt panākumusi, tikai ejot ko-
pa ar _citiem Latvijas strādniekiem. -Ne mūsu vā-
cu strādnieks! Vācijā, ne polu strādnieks Polijā, ne
krievs atjaunotā jmionurchistiskaijāKrievijā labu die-
nu nebaudīs. Tāpēcjmēs domājam, ka būtu jāsper
soļi, lai ap vienotu musu jaunatni arī politiskā ziņā;
lai mums būtu vienotaskola un viensatbildētājs, kas
atbild par visām, skolām.

Man iznāca aizskart .minoritāšu jautājumu caitā-
di nekā Bastjānim., kurš teica, Ika iminoritātes budže-
ta saņem par daudz. Mēs vienmēr esam pēc iespē-
jas pūlējušiesi apmierināt minoritāšu likumīgās va-
jadzības, bet ia Iiabā spārna minoritātes tautas au-
dzināšanu ved tur, kur tā pēcjmūsu domām nebūtu
vedama, tad mes, esam pret pārmērīgo kreditu pie-
spriešanu. Sevišķi jūuzsver, ka vācu, poļu un žīdu
skolas pie mums nostādītas vislabāk.

Ja apskatām, kredītus, kas paredzēti Izglītības
mimistrijas..budžetā , tad redzam, ka visām mimoritā-
tem kopā pec likuma piemākas kārtējā budžetā
750.678 ilatu. bet viņas saņem vēli klāt ārkārtējā bu-
džeta 480.800 latu — kopā par 64% vairāk .nekā
minoritātēm piemākas. Šis pielikums sadalīts pēc
tā, cik liels specifisks svars katrai minoritātei, taga-
dējā koalicija. Vācieši pie savas likumīgās budžeta
summas

^
dabū klāt 119% — vairāk kā otrtik; žīdi

dabu klāt 74%, poļi — 63%,krievi — 52% un balt-
krievi — 17%. (Starpsauciens.) — Tāpēc arī vi-
ņiem ir vismazāk! — Latviešiem — nekas! (Starp-
sauciens.) — Kad jūs uzstāsities» tad varēsit man
to jautāt!— Tā tad vāciešiem' nepaliek nevienas

vajadzības, kas nebūtu apmierināta izglītības bu-
džeta, bet latviešiem izglītības budžetā daudz kas ?
palicis neapmierināts. Tā ir nostrīpoti visi pieli-
kumi trūcīgo_skolēnu pabalstiem; tāpat ir nostrīpoti
pabalsti jaunam ēkām Baldonē un citur. Muižu ēku
remointiem, kur domāts ierīkot valsts pamatskolas,
īpatnējas skolas, visas priekšā 'liktās siummas mostrī-
potas; pasaka., ka nav, kur ņemt. Bet vāciešiem ir,
kur ņemt! Tur nav nekas jāpiecieš.

To, lūk, kungi, mēs atzīstam par netaisnu. Ja
mes reiz esam imternāoionāllisti, tad mums jāpado-
mā airī par latviešu tautību un jādod (latviešutautai
tasi, Ikas viņai, piemākas, kaut arī salīdzinot ar vā-
ciešiem. Vāciešus jūs nostādāt privileģētā stāvoklī,
bet latviešiem nedodat to, ikas tiem. pienākas. Vai
jusjgribat atgriezi tos laikus, kad šinī pat namā iz-
dalīja «Landesprāstanden», kad vāciešiem deva tik,
cik prasīja, noprasot tikai, cik vajaga, bet latvie-
šiem deva tikai tās druskas, kasi pailika pāri. Ar
tādu pašu žestu un ar tādu pašu mīnu dalīja sum-
mas Hana kungs arī budžeta kommisijā.

Tālāk man būtu jāapstājas mazliet pie baznī-
cas. _ Par baznīcas un reliģijas būtību es negribu
runāt, bet man jāaizrāda, ka. baznīcai ir lielas 'tieks-
mes uz skolu. Sevišķi tas izpaužas katoļu baznī-
ca. Katoļu pavests Pijs XI 1920. gadla 11. decembrī
izdevis vēstuli; saviem .dēliem, brāļiem., arcbibīska-
pielm, bīskapiem u. t. t., kurā deklarējis katoļu baz-
nīcas skolu_programimu: «Baznīca ir augstākā orga-
nizācija, mūžīga organizācija, Dieva iecelta orga-
nizācija. ' Valsts ir zemāka un pārejoša organizācija.
Baznīcai ir noteikšanapar audzināšanu, ari par sko-
lu. Lai valsts tikai dod līdzekļus. Visas mācības
skola — ne tikai ticības mācības, bet visas mācības
— jāsaskaņo ar dogmatiem,» (Starpsaucieni.)

iRunājot par mūsu baznīcām, jāsaka, ka arī tās
ir izdabūjušas savās satversmēs tiesību kontrolēt
ticības mācības pasniegšanu, cenzēt skolotājus, ie-
jaukties skolu lietās. Mums jāsaka, ka mēs esam
noteikti tam pretim, Mēs atzīstam., ika skola ir lai-
cīga. Vislabāk būtu, ja baznīcu šķirtu no valsts
un skolu pilnīgi šķirtu no baznīcas!, tā kā Amerikā
un Francijā. Mēs varētu daudz labāk sadzīvot ar
baznieu,_muims nebūta, tādas cīņas, kā tagad. Reli-
ģijas mācība ir ģimenes un baznīcas lieta, bet ne
skolas lieta. Ja mēs to atzīta un pieņemtu, tad mū-
su baznīcai ar skolām nebūtu nekādu ķildu.

Te runāja, par to, ka Latgalei 1vajadzīga auto-
nomija. Faktiski šīs koalicijas laikā Latgalei jau
ir autonomija. Viņai 1ir savi ministri -(Izglītības,
Iekšlietu un Zemkopības ministrijā. Latgalē neek-
sistē musu skolu likums. Latgale ir izņēmums. Tur
skolu padome skolotājus neizvel, bet tosi «apzei-
moi». Air šādu «apzeimošainu» nonāk tik tālu, ka
visus demokrātiskos skolotājus izliek ārā, vai arī
noliek par rezerves skolotājiem. Piemēram Kal-
paka skola skolas padome ievēl par skolotājiem vī-
riešus; apriņķa valde to neievēro un ieliek tikai
sievietes. Nekādu motīvu šeit nav. Še neievēro ?
me paidagoģijas prasības, me likumību, bet te ir
vienkārši polītika. _ Skolas tur vislielākā mērā ir
saņēmusi sava vara katoļu baznīca, katoļu baznī-
cas kungi. Pamatskolas ir pilnīgi padotas viņiem.
Tur mav brīv eglīti dedzināt adventes laikā, nav
brīv sarīkot priekš Lieldienām nevienu skolnieku
vakaru; no skolas bibliotēkas met visas grāmatas
ara, kas nesakrīt ar viņu garu (starpsaucieni..) Vi-
dusskolu vadītāju vietās_ ielikti baznīckungi. Rē-zeknes skolotāju institūtā vadītāji baznīckungi; ci-
tas skolas tādas personas, no ilajiem, kas izpildabaz-
nīckungu pavēles velrūpīgāk mekā to dara baznīc-
kungi paši. Izglītības ministrim tur maza sacīšana;
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tur ir sevišķs ministris Jaumdzema kungs, un faktis-
kais ministris., kā mums stāstīja, esot Pastora kungs
(jautrība), ikas dodot visas direktīvas.

Mēs stāvam par to, lai arī Latgales skolas kul-
tūras ziņā būtu pilnīgi pemerotas pārejai Latvijai,
?lai arī tur valdītu tāda pat likumība, kāda valda ci-
tur; un baznīca lai aprobežotos ar to, kas tai: pec li-
kuma nākas-, un nevadītos tik daudz no pavesta
programmas..

Mēs. neticam, ka visu to varētu panākt šī koalī-
cija, jokoalicija balstās galvenā kārtā uz to, kas te
ir kritizējams. Visasākie uzbrukumi man ir sagai-
dāmi no vācu minoritātes. Bez vācu minoritātes
koalicija nekā nevar izdarīt, jotar to viņa ir saistī-
ta. Bez latgaliešiem koalicija nevar pastāvēt. Sa-
protams tāpēc, ka Latgalē viss paliks, ka ir bijis.

Bez baznīckungu atbalsta Ikoāliaija nevar pastāvēt,
un baznīcas tieksmes pieaug lieluma, ari turpmāk
arvienu augs augumā. Tā tad mes_nekādi nevaram
balsot par šopolitiku, me ari par jūsu koalīcijas po-
lītiku. Ja mēs balsosim pret Izglītības iministriijas
budžetu, tad ne tik daudz pret atsevišķiem poste-
ņiem, kur dažas summas ir ievestas arī uz miusu
priekšlikumu, kā pret izglītības resora vadību un
vispār pret tagadējāskoalicijas politiku. (Starpsau-
ciens;pa labi: «Kā tiad nu bus bez izglītības?»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs
^

liek
priekšā šo sēdi. slēgt. Iebildumu nav. Nākoša jsede
šodien pīkst. 5 pēc pusdienas; dienas kartība

^
—

Valsts Prezidenta vēlēšanas un turpināsies budžeta
debates. Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.40 dienā.)

V sesijas 30. sēde 1930. gada 9. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 5.03 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Valsts Prezidenta vēlēšanas:
F. Cielēns (sociāldemokrāts) 1011, 1015
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . 1013
A. Klīve (zemnieku savienība) . . 1014

2. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam :
A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists) . . . 1019

3. Nākošā sēde 1026

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: Valsts Prezidenta velēšanas;
valsts budžets 1930./31. saimniecības, gadam. _—
Pret dienas kārtību iebildumu nav? Dienas kār-
tība apstiprināta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —
Valsts Pr e z i.d e n ta v ē II ē šajn ā m. _ Ievē-
rojot to, ka agrākos pirmos divos vēlēšanu gājienos
neviens kandidāts nav dabūjis satversmē paredzēto
balsu skaitu, lūdzu uzstādīt jaunus kandidātus
Valsts Prezidenta amatam.

Zemnieku savienība uzstādījusi par kandidātu
Valsts Prezidenta amatam Albertu Kviesi, so-
ciāldemokrātu frakcija — Saeimas priekšsēdētāju
Paūliu Kalniņu. Vairāk kandidātu nav uzstādīts.
— Pie kandidatūrām vārds deputātam, dēlēnam,

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mēs jau 7 reizes esam mēģinājuši
ievēlēt Valsts Prezidentu un neesam varējuši to iz-
darīt, jomav atradies šinī Augstajā namā vajadzīgais
balsu vairākums, kaut gan viens no .iepriekšējo vē-
lēšanu kandidātiem — Kvieša kungs ir salasījis pē-
dējā gājienā 49 balsis. (Starpsaucieni.) Tas to-
mēr nav pietiekošs balsu skaits Valsts Prezidenta
ievēlēšanai, lai kā to nevēlētos Eglīša kungs un
viņa frakcija ar Biļodnieka kungu priekšgalā. Biod-
nieka kunga vēlētāji, tāpat, es domāju, iaba daļa

pārējo pilsonisko deputātu vēlētāju, divas trešdaļas
Latvijas iedzīvotāju šinī situācijā, kura patlaban
mēs atrodamies, zemnieku savienības kandidātu
Valsts Prezidentaamatam atzīst par pilnīgi; neiespē-
jamu, un proti — aiz sekojošiemmotīviem.. Es do-
māju, cienītie deputātu kungi, ka .ne tikai sociālde-
mokrātu partijas vēlētāji., ne tikai darba ļaužu ve-
lētāji šinī situācijā atzīst zemnieku savienības kan-
didatūru par neiespējamu. Es domāju — arī laba
daļa. labā spārna vēlētāju šinī situācijā izteiks sa-
viem deputātiem mākošās vēlēšanās diezgan stipru
un dibinātu pārmetumu par to, ka viņi ar savām
balsīm; ir sekmējuši zemnieku, savienības kandidāta
ievēlēšanu. Un ja Arkādijs Eglīša kungs turpmāk
būs tikpat centīgs zemnieku savienības atbalstītājs,
kā viņš ir šeit Saeimā ar visu savu uzstāšanos un
saviem starpsaucieniem, tad es domāju, ka nākošā
Saeimā Eglīša kungam nebūs gods šeit sēdēt. Sprie-
žot pēc tās noskaņas,, kas jaunsaimnieku un sīk-
zemnieku kongresā izpaudās priekš 2—3 nedēļām
kur valsts imantas putinātāji tika nosaukt- tādos
vārdos, ko .es mo šīs katedras negribu atkārtot um
kas kongresā atrada vienprātīgus aplausus, es gri-
bu, redzēt, kā Dglišai kungs mākošās vēlēšanās rādī-
sies savu vēlētāju priekšā pēc tam, kad viņš ar visu
krūti un saviem neasprātīigieim starpsaucieniem ir
uzstājies par zemnieku savienības kandidāta ievēlē-
šanu Vālstsi Prezidenta amatā.

Cienītie kungi! Kādi ir šīs situācijas apstākļi,
kuras zemnieku savienība vispārīgi uzdrošināsuzstā-
dīt kandidātu Valsts Prezidenta amatam? Cienītie
kungi mēs zinām, ka Valsts Prezidenta amats, sa-
skaņā ar mūsu satversmi, nav savienots ar lielām
politiskām vai tiesiskām, pilnvarām. Valsts Prezi-
denta amats, saskaņā ar 'mūsu konstitūcijas uzbūvi,
ir vairāk reprezentācijas amats — valsti reprezen-
tējošs amats iekšienē, nācijas, priekšā un valsti re-
prezentējošs amats, uz ārieni pārējo valstu priekšā.
Cienītie deputātu kungi! Vai, šinī situācijā, ko mēs
tagad pārdzīvojam, šī partija ir cienīga no sava
vidus izvirzīt kandidātu amatam1, kam jāreprezentē
visa Latvijas valsts tautas un ārzemju priekšā?
(Starpsaucieni; pa labi;.) Jūs, kungi, ar saviem
stipriem starpsaucieniem un daudzbalsīgo runāšanu
ne savu velētāju priekšā, ne Latvijas nācijas priekšā
nenoraidīsit to, pialr ko runā visa latviešu tauta.
(Troksnis un starpsaucieni.)



1013 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 30. sēde 1930. gada 9. aprīlī. 1014

Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans (zvanī): Lū-
dzu nomierināties!

F. Cielēns (turpina): Tāpēc, Cienītie kungi, me-uzbuidninaities, kad šodien es tēloju jumis vēlēšanasnākoša gada. Jums bus diezgami iemesla uzbudinā-ties pec tam; pagaidām jūs. varat mierīgi sēdēt un
mierīgi stutēt zemnieku, savienību mm viņas kandidā-
tu Valsts Prezidenta amatam.

Cienījamie deputātu kungi! Vai šinīsituācijā,kur, saskaņa ar_ mulsu valsts satversmi, Valsts Pre-zidents u morāliska autoritāte, šinī situācijā, kurValsts prezidents ir autoritāte, kurai cienīgi 1 jāre-
prezentē valsts iekšiene un ārienē — es te nerunāju
par Kvieša kunga personu, bet par to partiju, kasizvirza Kvieša kungu šinī morāliskās reprezemtē-
šanasj amata—, vai. man šodien, šinī sēdē un šinī sa-
karība butu jāuzskaita visi tie zemnieku savienības
līderu kungi, kuri ir ierauti' kompromitācijā, korrup-cija un krīmimalmozieguimos, par kuriem runā visa
valsts un par kuriem runa pa daiļai arī ārzemju pre-
se. Vai man šodien būtu jāuzskaita pēc kārtas visi
tie līderu kungi, sakot ar Alberinga kungu un bei-
dzot ar Augusta Kalniņa kuņģu, Brieža kungu, Klī-
ves kungu_ un_ citiem kungiem, kuri visatklātākā,
visbrutālākā kārta ir izmantojuši savu zemnieku
savienības partiju, savas zemnieku savienības par-
tijas vardu, lai nodarboties, ar lietām, kuras ir
kompromitējošas ka šai partijai, tā pa -daļai arī vi-
sai Latvijas valstij? Um šinī situācijā, 'Cienījamie
deputātu kungi, sodiem, vēlot Valsts Prezidentu, mēs
nevaram uzticēties,partijai, kura ir šādā kārtā kom-
promitēja visas Latvijas valsts priekšā.

Cienījamie kungi! Es griežos pie tiem deputā-
tiem,kuri savu velētāju priekšā, visas nācijas priek-
ša, visas Latvijas valsts priekšā grib just zināmu
atbildību, neatkarīgi no tā, pie kādas partijas viņi
pieder, nebalsot par_ zemnieku savienības kandi-
dātu, jo šinī gadījumā tas .nozīmētu — dot iespēju
zemnieku savienībai Latvijas Valsta Prezidenta
standartu pārklāt jpāri:saviem) kornupeijasveikaliem.
Cienījamie deputātu kungi! Tas nozīmētu, zināmā
mēra sekmēt tādu apstākļu nodibināšanos Latvijas
valstī, ka ta partija, pareizāki sakot, viņas līderi',
kuri ar savu darbību ir realizējuši lozungu: «Dievsi,
svētī korrapciju!», ka šie kompromitētie līderi mē-
ģina ar Valsts Prezidenta, standartu segt savus kor-
rupcijas veikalu grēkus. Tāpēc šī kandidatūra ir
noraidāma.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-
tātam Eghtim.

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruintnieku par-
tija): Šodien norisinājās diezgan savāda parādība,
un man gribētos _teikt, ka šīs parādības pirmlspēle
?bija vakar vakara. Tad, kad norisinājās vēlēšanas,
nezim kapec Cielēna kungam.,izlikās,ka daži- deputāti
it ka nebalsotu .aizklāti, um šo .atklāto balsošanu iz-
skaidroja ta,_ka attiecīgais deputāts nav iegājis ste-
nograifu loža, nav apsēdies, nav paņēmis zīmuli
roka, bet vienkārši pienācis klāt ielicis, zīmīti kon-
verta un aizejot nodevis balsi. To apzīmēja par ne-
aizklatu balsošanu. Pēc tam šo jautājumu pārnesa
uz frakciju biroju, un frakciju birojs to ari atzina.
Starp oitu frakciju birojā deputāts Cielēna kungs
aizrādīja, ka, juk, balsošanai jābūt aizklātai um ka
ari viņš, varbūt, velētos balsot par Kvieša kandida-
tūru, bet tikai_,aizklāti. Ja pārējie deputāti neieiet
sttemografu loža, tad tas nozīmē, ka viņš mevar mo-
dot bailsii .aizklāti. _ Bet ko Jūs, Cielēna kungs, sakāt
šodien? Jus teicat: ja, balsos tā' un ta, tad tas no-
zīme segt zemnieku savienības veikalus. (F. Cie-
lēns no vietasi: «Pareizi!») Tiktāl tas ir pareizi;
bet no otras puses ir nepareizi, ka Jūs tagad vairs
negarantējat aizklātu balsošanu. Es mo šīs vietas

gribu atziniet, ka sociāldemokrātu kungi, kuri grib
garantēt šis tiesības un arī tās tiesības, kas pare-
dzētas musu satversmē — runājot Jankus vār-
diem —, mrim ar netīriem zābakiem. Jūs arī šodien
uzdrošinātieskāpt virsū satversmes 36. pantam.

Man savas frakcijas vārdā jāziņo,ka mums nav
svarīgi, no kurienes kandidāts nāk un kas to ir uz-
stādījis. Mums mūsu viedoklis nav jādeklarē no šīs
vietas un šīs katedras;mums ir slēgta balsošana. Jūs
mums nevarat pateikt, kā mēs balsojam, vai mēs
balsojam par vienu, vai otru kandidātu, tāpat
ka mesi nevaramnapgalvot,_ vai jūsbalsojat par vie.iu
vai otru kandidāta. Tapec es vēlreiz atļaujos uz-
svērt, ka mes šādus uzbrukumus uz viskategori-
skāko noraidām.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Klīvem..

A. Klīve (zemnieku savienība): (Starpsaucieni
un troksnis. Priekšsēdētāja biedrs ./• Rancans zvanī.)
Cienījamie_deputāta kungi! Pēc divi gadiem es
šodien runāju pirmo reizi un ceru, ka kreisais sek-
tors aiz vienkārša takta mani netraucēsi. Ja jums
patīk saukt starpsaucienus, tad nedomājiet, ka man
pietrūks atb:ildes._ Es ceru, ka Augstais namspaliks
tanīs robežas, jkadas mums, šeit vilka vēlēšanu ie-
spaiJdotajsjCiēlena kuligsi. Ne pirmo reizi mums ga-
dās dzirdēt draudus, ko Cielēna kungs arvien ir
raidījis pret zemnieku savienību. Visā Latvijas pa-
stāvēšanas (laika nav bijis tāda,parlamenta, kur ne-
būtu bijis _ jānoklausās Giēlēma kunga draudos:«Redziet, tādi jus esat,! Paskataities tikai, kas nu
notiks! Ko jus atbildēsit saviem vēlētājiem?! Jūsšeit_ atgriezīsities mazāka skaitā nekā līdz šim, lie-
lāka daļa mo jums šeit Saeimā vairs nesēdēs, zem-
nieku savienībai zudīs iespaids tautā u. t. t.,
u. t. t.» To mes_ esam dzirdējuši mo, Cie-
lēna kunga neskaitāmas reizes. Bet kas ir
iznācis no šiem kaķa lāstiem? Zemnieku sa-
vienība pastāvīgi _ ir atgriezusies parlamentā
tanī pat skaita, kāda tā līdz tam tur ir sēdējusi
unkāda sež vel tagad. Bet ko mēs redzam ar so-
ciāldemokrātiem, pie kuriem pieder arī Cielēna
kungs? Ka tiem ir klājies velēšanās? Vail viņi
nav nākuši šurp vienmēr ka uz Kanosu? No 38 de-
putatiern sociāldemokrātu skaits vispirms, nokritās
uz 37, pec tam — uz 36. Pēdējās vēlēšanāsbija at-
kal ta pati nelaime:_ sociāldemokrāti nav dabūjuši
vairāk par 25 deputātiem. Saprotama lieta, ka šī
Augsta nama ceturta daļa nevar vairs iegūt un uz-turēt to iespaidu, ko varēja uzturēt 38 deputāti,. Tas
jautājums iir skaidrs katram kas kaut arī elementāri
pazīstams ar polītiku. Ar 25 balsīm nevar iegūt to
iespaidu, ko varēja sava laikā ar 38. Tā nav mūsu
vaina, ka tik liēla_ frakcija, par kādu jūs sevi gribatuzskatīt, ar velētāju gribu ir nokritusies uz 25 de-
putātiem. Um redziet, cienījamie deputātu kungi...
(starpsaucieni) — Pareizi, es runāju par sociālde-
mokrātiem

^
un ja te Augstajā mamā ir viens profe-

sors,Jtas musuapstākļos runā parmaziniekiemi, tad tā
iir musu elementāras polītikas nezināšana, jo pašreizmes visi Augstajā nama zinām — un to zin arī katrs
ārpus Augsta manna —, ka mazinieku Saeimā vairsnav. Cienījamie deputātu kungi! Katram no mumsir skaidrs., ka sociāldemokrātiem vairs nav agrākāiespaida ne zeme, ne Saeimā, un tāpēc imēs novē-rojam visus šos divus gadus sociāldemokrātu izmi-
suma ciņu, lai mēģinātu iekarot atpakaļ agrāko stā-vāki, lai to nobālējušokarogu, kas satinas arvienuciešāk ui| ciešāk, atplestu atkal plašāk um iegūtuagrāko slavu un to pilašo iespaidu, kas sociāldemo-krātiem buja pirmos Latvijas pastāvēšanas gadosBet ta iespaida nav! Un sociāldemokrātu iespaidskrīt, sistemātiski krīt. Tāpēc sociāldemokrāti ta-
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gad izmisuši cīnās katrā jautājuma. Kura katra ga-
dījumā viņi mēģina gāzt valdību, kura katra vieta
un lietā mēģina atrast korrupciju un korrupcijias pa-
zīmes, mēģina atrast visu to, kas_vien pretiniekus
varētu iznīcināt. Un vainīga socialdemokrātu acis
vienmēr Ir zemnieku savienība. Šīs dienas Cielēna
kunga ievadījums ir atkal viens posms, jšīis cīņas
gaitā. Tāpēc kreisais spārns atkal grib mēģināt uz-
labot savas pozīcijas ar fcorrupeijasi tirādi, zinot it
labi, ka Valsts Prezidents būs — un taisni sociālde-
mokrātiem par spīti, — pilsonis. Tapec Cielēna
kungs sper šodien tādu soli, ko viņa frakcijias _ lie-
lākā daļa nezin vai attaisnos, un proti. — jmekle_pa
pilsētu kādu citu kandidātu ,ko varetu_ stādīt velē-
šanās. Saeimai priekšā. _ Un atkal tālāk nevienam

' nav noslēpums, ka Cielēna kungam tas solis nav
izdevies.

Un nu nāk tas Augstā nama iespaidojums, ko
nupat dzirdējām. Cielēna kungs mēģina izjaukt to
vairākumu, kas ir radies Kvieša kungam, tikai_ Cie-
lēna kungs maldās, domādams ar tādiem paņemie-
nitem sagādāt kreisajam spārnam labāku situāciju.

Man šķiet, ka tas, ir nepareizi. Man nav nekas
pretim visus tos «grēkus», ko kreisais spārns šeit
mēģina saskaitīt, noskaidrot no šīs katedras un es
visu laiku gaidu, kad tā organizācijai, kas strādā,
apstākļus izmeklējot, sniegs savu ziņojumu. Tad
jautājums noskaidrosies ari no cita viedokļa, tad
lieta nebūs nostādīta vienīgi sociāldemokrātu ap-
gaismojumā. Tad arī redzēsim, kas. tie vainīgie un
kam jāsēž— vai jums, vai imums;jbet pacelt šojau-
tājumu Valsts Prezidenta vēlēšanās nebija nekādas
vajadzības.

Pavisam bēdīgs numurs ir tasi, ar ko_ šodien uz-
stājās «Sociāldemokrāts». Tā_dīvaina vēstule ir ar
baltiem diegiem šūta, lai Cielēna kungs varētu šo-
dien noturēt savu runu. Uz to es jau esmu atbil-
dējis «Brīvā Zemē», tāpēc šeit to vairs neatkār-
tošu. Tikai vienu gribu sacīt: neļausimies iespai-
doties ar tādiem, zināmā mērā provokatoriskiem
soļiem,, kādi nāk no kreisās puses, dosim Ikreitsiajarn
spārnam to atbildi, kādu mums liek dot imusu velē-
tāji, kādu ir devuši' vēlētāji, samazinot sociāldemo-
krātu skaitu no 38 uz 2._ Pirmajam pilsonim. La-
tvijā jābūt tādaim, kas. iir spejīgsi reprezenteties starp-
tautiski kā tautas vairākuma pārstāvis, ka noteikts
pilsonis. Ja mēs to nepanākto, mes nodotu savu
vēlētāju intereses, un. to,, man šķiet, negribēsi darīt
neviens apzinīgs pilsonis. Tāpēc malns priekšli-
kums ir — neattīstīt te tālākas debates, bet stāties
pie Valsts Prezidenta vēlēšanām un uz to pliķi, ko šo-
dien deva pilsoņiem Cielēna. kungs, .dot tādu .atbildi,
lai visa tauta un zeme redzētu, ika mēs esam devuši
pareizu atbildi. (Aplausi.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds de-
putātam Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Te Klīves kungs savā varoņte-
noīrā pēc 2 gadu atpūtas uzļsitājās visas latviešu pil-
sonības vārdā. Es šaubos, vai ša,Lamata_, zemnieku
savienības Ikorrupto veikalu aizstāvēšana, viņam, ir
devuši pilnvaru demokrātiskais centrs, B'ļodnieka
kungs, Berga kungs un citas pilsoniskās partijas.
Es stipri šaubos, vai nākošās Saeimas vēlēšanās ci-
tas pilsoniskās partijas būs tik _ ī|siredzīgas, lai, savu
polītisko autoritāti segtu pāri ka_bruņas un sargātu
zemnieku savienību viņas, varbūtēja kraicha nāko-
šās vēlēšanās. Un ja tas tā, tad šodien šis varoņ-
tenors te nodziedāja savu gulbja dziesmu, un ari
aplausi, kā mēs redzējām, bija tikai zemnieku savie-
nības rindās. Cienījamie zemnieku savienības,kungi!
Par mūsu partijas nākotni Latvijas valstī nebažījie-
ties, jo labāko materiālu mūsu partijas pozīciju

stiprināšanaipiegādā arvienu pilsoniskas partijas, se-
višķi zemnieku savienība. Kas attiecas uz zemnieku
savienības nākotnes izredzēm, tad

^
protams, visi vi-

ņas tagadējie deputāti kaut kur sēdes.. Viena daļa
nākošā Saeimā, bet daži — varbūt kur_ citur... Ja
Latvijā būtu kārtīgas tiesas pilina apjoma un saturā,
tad viens otrs no tiem kungiem, kas_ sež šeit Aug-
stajā namā, pēc pusotra gada varētu sedet kur
citur. Vienam otram, no Viņiem butu.goda vieta sē-
dēt blakus Kārkliņa kungam tur, kur sēdēja zem-
nieku savienības deputāts Brunnera kungs, kur sē-
dēja Žera kungs par saviem, noziedzīgiem nodarī-
jumiem;. Šai nozīmē_ Klīves kunga varontenoriga
uzstāšanās bija gan tāda, kas varētu atstāt iedves-
mes iespaidu uz zemnieku savienības kungiem, bet
es šaubas, vai uz visiem pārējiem pilsoņu kungiem
tā kādu iespaidu atstāja. Vilkt viņus jvīisus iekša
kā bruņas savu korruptīvo veikalujsargašanai— es
negribu domāt, ka visas pilsoniskas partitas šādas
pilnvaras Klīves kungam būtu devušas.

Kas attiecas uz Klīves kunga, Alberinga kunga,
Brieža kunga un Kalniņa kunga veikaliem... (A.
Alberings no vietosi: «Bet jūsu veikali!») Alberinga
kungs, par maniem veikaliem nerunāsim, jo man
tādu nav bijis, nav un nebūs, bet Jums ir bijuši tādi
veikali, ka Jūs, būdams zemkopības mimistris, _ esat
pārkāpis Ministru kabineta iekārtas likumu, ta tad
izdarījis nelikumības, būdams «Lata» direkcija.
(Troksnis labā pusē. Priekšsēdētāja biedrs /•Ran-
cans zvamī.) Jūs to atzināties izmeklēšanas komimi-
siiijā, un tas ir konstatēts) stemagramimās. Ko Jūs
esat ierunājis stemagrattnmās, to Jūs ar nervoziem
un histēriskiem kliedzieniem no tām ārā meizdzesi-
sit. Šī nervozā uztraiukšanās liecina, ka Jūsu polī-
tiskā sirdsapziņa nav mierīga.

Deputātu kungi! Vēlreiz atgriežoties pie Valsts
Prezidenta vēlēšanām, es domāju, ka visiem tiem
pilsoņiem, kuriem patiešām «Dievs, svētī Latviju!»
nav rakstīts tikai nodziedāšanai vienreiz gadā, ku-
riem, tas nav līdzeklis dažādu savtīgu nolūku seg-
šanai, vajadzētu rūpēties vismaz tikdaudz, lai valsts
reprezentēšanās un 'morāliskās autoritātes amatā
neizvirzītu kandidātu no tādas partijas, kuras atbil-
dīgie darbinieki Latvijas pastāvēšanas 10 gados; da-
žādi iir blamējušies a.r veikaliem un sevišķi tagad
atrodas savas korruptlvāis polītikas kulminācijas
punktā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Debates iz-
beigtais. Saskaņā ar Valsts Prezidenta vēlēšanu
kārtību, Saeimai jāapstiprina uzstādītās — Paula
Kalniņa un Alberta Kvieša — kandidatūras. Uz-
aicinu Augsto namu apstiprināt šīs kandidatūras.
Iebildumu nav? " Kandidatūras apstiprinātas.

Saskaņā ar jau pieņemto vēlēšanu kārtību, pa-
sludinu pāritraukuimiu uz x/-i stundu.

(Pārtraukums no pīkst. 5.30—6.05 vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs J.Rancans: Saeimas sēde
turpinās.

Saskaņā ar pieņemto kārtību nobalsosim par
uzstādītiem, kandidātiem Valsts Prezidenta amatam.
Izsaukšu deputātus alfabēta kārtībā. Lūdzu de-
putātus nobalsojot ievērot izsludināto vēlēšanu kār-
tību un kārtības rulli. — Lūdzu balsot!
Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Beldavs, Kārlis;
Alberinsrs, Arturs; Bergs, Arveds;
Annuss, Jānis; Bīlmanis, Roberts;
Ausējs, Longins; Birznieks, Jānis;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); B]odniekj, A_olfs;
Balodis, Jānis (strādn. un Breikšs, Jānis;
zemn. fr.)—nav klāt; Briedis, Augustsjļ

Balodis, Kārlis; Būmeisters, Kārlis;
Barkans, Vinca; Celmiņš, Hugo;
Bastjānis, Voldemārs; Celms, Jūlijs;



1017 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 30. sēde 1930. gada 9. aprīlī. 1018

Cielēns, Fēlikss; Mīlbergs, Gotfrids;
Dēķens, Kārlis; Muižnieks, Izidors:
Dubins, Morduchs; Nuroks. Arons;
Dukurs, Roberts; Nuroks, Markus;
Dzelzītis, Eduards; Opvneans, Jānis:
Dzelzītis, Hugo; Ozoliņš, Gustavs;
Dzenis, Antons: Ozoliņš, LuKass;
Eglītis. Arkādijs; Pabērzs, Juris;
Eliass, Kristaps; Pabērzs, Sebastjāns;
Ērglis, Jūlijs: Pastors, Alfonss-,
Firkss, Vilhelms; Pauļuks, Kārlis;
Grantskalns, Eduards; Petrevics, Andrejs:
?Gulbis, Vilis; Piguļevskis, Vladimirs;
Hans, Džons: Pommers, Jānis;
Ivbulis, Staņislavs; Pussuls, Voldemārs;
Jankus, Oskars — nav klāt; Radziņš, Eduards:
Jeļisējevs, Grigorijs; Rancans. Antons:
Jeršovs, Leonids — nav klāt; Reinhards, Gustavs;
Jukšinskis, Antons; Rimbenieks. Ēvalds;
Juraševskis. Pēteris; Rozentāls, Miķelis;
Kalniņš, Augusts; Rubulis, Vladislavs;
Kalniņš, Bruno — nav klāt; Rudevics, Ansis;
Kalniņš, Nikolajs; Sanders, Visvaldis;
Kalniņš, Pauls — nav klāt: Skujenieks, Marģers;
Kaļļistratovs, Meletijs; Sēlers, Lotars;
Kauliņš, Jānis; Sīmanis, Pauls:
Kiršteins, Kārlis; Špolanskis, Leontijs;
Kirilovs, Stepans; Šterns, Jānis:
Klīve, Ādolfs; Trasuns, Jezups:
Korņiljevs, Jānis; Ulmanis, Kārlis:
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs; Ulpe, Pēteris;
Kullītis, Jēkabs; Vecķalns, Andrejs:
Kviesis, Alberts — nav klāt: Veržbickis, Jānis;
Laicens, Linards — nav klāt; Vestermanis, Verners;
Laimiņš, Kārlis; Viļpiševskis, Jaroslavs;
Lazersons, Maksis: Vinters, Jānis:
Lejiņš, Pauls; Višņa. Jānis:
Lorenes, Klāvs; Zeibolts. Pēteris:
Maizelis, Noijs; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Menderis, Fricis; nav klāt.
Miezis, Ernests — nav klāt;

Deputāts Bruno Kalniņš, kasi balsošanas 'laikā
nebija zālē, lūdz atļaut viņam nobalsot. Iebildumu
nav? Tas atļauts. — Deputāts Jezups Rancans lūdz
atļaut viņam; nobalsot pie prezidija gallda. Ludzu pa-
dot kandidātu sarakstu. — Nobalsojušivisi deputāti,
izņemot kandidātus un vēl 7 .deputātus. Lūdzu balsu
skaitītājus saskaitīt balsis! — Balsošanas iznākums:
pavisam nodota 91 zīmīte:

par Paulu Kalniņu — 35 balsis,
par Albertu Kviesi — 47 baisais,
atturējušies resp. balsojuši: pret abiem kandi-

dātiem 9.
Neviens no uzstādītiem kandidātiem nav ievē-

lēts, jo, saskaņā ar satversmes 36. pantu, par ie-
vēilētuuzskatāms tas kandidāts, kas dabūjis ne ma-
zāk kā 51 balsis vairākumu. Tā kā šim nobalso-
šanā neviens kandidāts nav dabūjis ievēlēšanaine-
pieciešamo balsu skaitu, par uzstādītiem kandidā-
tiem jābalsootrreiz tādā pašākārtībā, pie kam šinī
nobalsošanā atkritīs tas kandidāts, kas būs dabūjis
mazāko balsu skaitu. — Sāksim balsot. Lūdzude-
putātu kungus ieņemt vietas! Izsaukšu deputātus
alfabēta kārtībā.
Abuls, Mārtiņš—nav klāt; Būmeisters. Kārlis;
Alberings, Arturs: Celmiņš, Hugo;
Annuss, Jānis; Celms, Jūlijs:
Ausējs, Longins; Cielēns, Fēlikss;
Balodis, Jānis (zemn. sav.);' Dēķens. Kārlis;
Balodis, Jānis (strādn. un Dubins, Morduchs;
zemn. fr.)—nav klāt; Dukurs, Roberts:

Balodis, Kārlis; Dzelzītis, Eduards;
Barkans, Vinca; Dzelzītis, Hugo;
Bastjānis, Voldemārs; Dzenis, Antons;
Beldavs, Kārlis; Eglītis. Arkādijs;
Bergs, Arveds; Eliass, Kristaps;
Bīlmanis, Roberts; Ērglis, Jūlijs;
Birznieks, Jānis: Firkss, Vilhelms;
Bļodnieks, Ādolfs; Grantskalns, Eduards;
Breikšs, Jānis; Gulbis, Vilis:
Briedis, Aujļusts; Hans, Džons — nav ktāt;

Ivbulis. Staņislavs; Ozoliņš, Gustavs;
Jankus, Oskars — nav klāt; Ozoliņš, Lūkass;
Jeļisējevs, Grigorijs; Pabērzs, Juris;
Jeršovs, Leonids — nav klāt; Pabērzs, Sebastjāns;
Jukšinskis, Antons: Pastors, Alfonss;
Juraševskis. Pēteris; Pauļuks, Karlis: _
Kalniņš, Augusts; Petrevics, Andrejs;
Kalniņš, Bruno; Piguļevskis, Vladimirs;
Kalniņš. Nikolajs: Pommers, Janis;_
Kaniņš, Pauls—nav klāt; Pussuls, Voldemārs;
Kaļļistratovs, Meletijs; Radziņš, Eduards:
Kauliņš, Jānis; Rancans, Antons — nav klāt;
Kiršteins, Kārlis; Reinhards, Gustavs;
Kirilovs, Stepans; Rimbenieks. Ēvalds;
Klīve. Ādolfs: Rozentāls, Miķelis;
Korņiljevs, Jānis: Rubulis, Vladislavs;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs — Rudevics, Ansis;

nav klāt; Sanders. Visvaldis;
Kullītis, Jēkabs; Skujenieks, Marģers:
Kviesis, Alberts nav klāt: Sēlers, Lotars;
Laicens, Linards — nav klāt; Sīmanis, Pauls;
Laimiņš, Kārlis; Špolanskis, Leontijs;
Lazersons, Maksis — nav Šterns, Jānis:
klāt: Trasuns, Jezups:

Lejiņš, Pauls; Ulmanis. Kārlis;
Lorenes, Klāvs; Ulpe. Pēteris;
Maizelis, Noijs — nav klāt: Vecķalns, Andrejs;
Menderis, Fricis; Veržbickis, Jānis;
Miezis, Ernests — nav klāt; Vestermanis, Verners;
M^bergs, Gotfrids: Viļpiševskis, Jaroslavs;
Muižnieks, Izidors — nav Vinters, Jānis:
klāt; Višņa. Jānis;

Nuroks, Arons; Zeibolts, Pēteris:
Nuroks, Markus; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Opvneans, Jānis; nav klāt.

Sēdes vadītājs lūdz atļaut viņam nobalsot pie
prezidija galda.

Izsaucot deputātus vārdā, nav bijuši zālē šādi
deputāti: Džons Hans, (Maksis Lazersons, Noijs
Maizelis, Izidors, Muižnieks un Antons Rancans.

Minētie deputāti lūdz atļaut viņiem pēc kārtas
nobalsot, lai gan viņi ir novēlojušies,. Iebildumu
nav? Tas atļauts.

Hans, Džons; Lazersons, Maksis; Maizelis, Noijs; Muiž-
nieks, Izidors; Rancans, Antons.

Nobalsojuši visi deputāti, izņemot abus kandidā-
tus un vēl 8 deputātus. Lūdzu balsu skaitītājus sa-
skaitīt balsis! — ^Balsošanas rezultāts: pavisam, no-
dotas 90 zīmītes;

par Paulu Kaimiņu — 36 balsis,
par Albertu Kviesi — 47 balsis,
atturējušies resp. balsojuši pret abiem kandidā-

tiemi7.
Arī šinī balsošanā neviens kandidāts, mav da-

būjis satversmes 36. pantā paredzēto balsu skaitu;
tāpēc jābalso trešo reizi, pie kam, saskaņā ar kār-
tības ruļļa 30. panta, atkrīt Paula Kaimiņa kandida-
tūra. Nobalsošanā māk Alberta Kvieša kanditātūra.
Lūdzu deputātu kungus ieņemt vietas! Izsaukšu
deputātus alfabēta kārtībā. Izdalīs zīmītes, ar
uzrakstiem: «par», «pret» un «atturas». Kasi balso
par Alberta Kvieša kandidatūru, lai atstāj vārdu
«par» neizstrīpotu. Lūdzu deputātu kungus balsot!
Abuls, Mārtiņš—nav klāt: Būmeisters, Kārlis;
Alber.ngs, Arturs; Celmiņš, Hugo;
Annuss, Jānis; Celms, Jūlijs;
Ausējs, Longins; Cielēns, Fēlikss;
Balodis, Jānis (zemn. sav.); Dēķens, Kārlis;
Balodis, Jānis (strādn. un Dubins, Morduchs;
zemn. fr.)—nav klāt; Dukurs, Roberts;

Balodis, Kārlis; Dzelzītis, Eduards;
Barkans, Vinca; Dzelzītis, Hugo;
Bastjānis, Voldemārs; Dzenis, Antons;
Beldavs, Kārlis; Eglītis, Arkādijs;
Bergs, Arveds; Eliass, Kristaps;
Bīlmanis, Roberts; Ērglis, Jūlijs;
Birznieks, Jānis; Firkss, Vilhelms:
Bļodnieks, Ādolfs; Grantskalns, Eduards;
Breikšs, Jānis; Gulbis, Vilis;
Briedis /-īgusts; Hans, Džons:
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Ivbulis. Staņislavs; Pabērzs, Juris;
Jankus, Oskars — nav klāt; Pabērzs, Sebastjāns;
Jeļisējevs, Grigorijs; Pastors, Alfonss:
Jeršovs. Leonids — nav klāt: Pauļuks, Kārlis;
Jukšinskis, Antons: Petrevics, Andrejs;
Juraševskis. Pēteris; Piguļevskis, Vladimirs;
Kalniņš, Augusts; Pommers, Jānis;
Kalniņš, Bruno; Pussuls, Voldemārs;
Kalniņš, Nikolajs: Radziņš, Eduards — nav klāt;
Kalniņš, Pauls—nav klāt: Rancans, Antons;
Kaļļistratovs, Meletijs; Reinhards, Gustavs;
Kauliņš. Jānis: Rimbenieks, Ēvalds;
Kiršteins, Kārlis; Rozentāls, Miķelis:
Kirilovs, Stepans: Rubulis, Vladislavs;
Klīve. ĀdolfSļ Rudevics, Ansis;
Korņiljevs, Jānis: Sanders, Visvaldis;
Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs: Skujenieks. Marģers;
Kullītis. Jēkabs; Sēlers, Lotars;
Kviesis, Alberts — nav klāt; Sīmanis, Pauls;
Laicens, Linards — nav klāt, Špolanskis, Leontijs;
Laimiņš, Kārlis; Šterns, Jānis:
Lazersons, Maksis; Trasuns, Jezups;
Lejiņš, Pauls; Ulmanis, Kārlis;
Lorenes, Klāvs; Ulpe. Pēteris;
Maizelis, Noijs; Vecķalns, Andrejs:
Menderis, Fricis; Veržbickis, Jānis;
Miezis, Ernests — nav klāt; Vestermanis, Verners;
Mīlbergs, Gotfrids: Viļpiševskis, Jaroslavs;
Muižnieks. Izidors: Vinters, Jānis;
Nuroks. Arons; Višņa. Jānis;
Nuroks, Markus; Zeibolts, Pēteris;
Opvneans, Jānis; Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —
Ozoliņš, Gustavs; nav klāt.
Ozoliņš, Lūkass;

Saeimas sēdes vadītājs lūdz atļaut viņam no-
balsot pie prezidija galda. — Deputāts 'Radziņš, kad
viņu izsaucu, nebija klāt un lūdz tagad atļaut viņam
nobalsot. Iebildumu nav? Lūdzu nobalsot. — No-
balsojuši visi deputāti, izņemot uzstādīto kandidātu
un vel 7 deputātus. — Lūdzu balsu 'skaitītājus sa-
skaitīt balsis! — .Balsošanas iznākums: par Al-
berta Kvieša kandidatūru nodotas 55 balsis (aplausi,
— Starpsauciens: «Lai dzīvo Cielēns!»), pret — 34
balsis, atturējušies 2. Alberts Kviesis ievēlēts par
Valsts Prezidentu.

_Pirez;idijs liek priekšā pārtraukumu uz 15 mi-
nūtēm. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

(Pārtraukums no pīkst. 8.08—8,30 vakarā.'
Priekšsēdētājs] P. Kalniņš: Saeimas sēde turpi-

nās,.
2. dienas kārtības punkts — valsts bu-

džets 1930./31. s a iim n i e c i b a s g a d amr. Re-
ferents J. Annuss. Turpināsies debates par kār-
tējo izdevumu Vil 11 dalu — Izglītības ministrijiu.
Vārds deputātam Kureijaim.

A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists):
Godātie deputātu kungi,! _ Izglītības 'ministrijas bu-
džets ir zināmā mērā rādītājs, kas rāda mums ze-
ltnesi, valsts,, zināmu sabiedrisko apstākļu liniem,
kas .atļauj mums spriest par šīs zemes saimniecisko
un kultūras dzīvi un tās tālākām izredzēm. Ja nu
mēs. tā pieejam pie mūsu'izglītības budžeta, tad va-
rētu spriest, ka mūsu zeme iir militāri — birokrā-
tiska zeme, bet nav nekāda dēmokrati ja, jo, salīdzi-
not musu izglītības budžetu ar tādu zemju budžetu,
par kuram es te runāju, mēs redzam, ka tie ir ļoti
līdzīgi. Musu izglītības iizdevuimii samērā iir ļoti
mazi. Salīdzinot mūsu izglītības izdevumus ar Kara
ministrijas izdevumiem, dabūjam tādu pašu, propor-
ciju, k-ada ir birokratiski-militārās zemēs, proti —
musu Izglītības ministrijas budžets, apaļos skaitļos
minot - 21.000.000 latu ir tikai, drusku vairāk par
pusi no mušu Kara ministrijas budžeta.

Ja paskatāmies arī, kāda tad īsti ir mūsu iz-
glītības politika, kādi ir mūsuvaldošās šķiras vadī-
tāju valstiskie principi, tad arī tur redzam, ka tie ir
loti līdzīgi tiem principiem, ja vispār var runāt par
principiem mūsu pilsonībā, kādi parasti valda mi-

litārās valstīs. Ja savā laikā latvjiu sabiedrībai, tā
sameamā .atmodas laikmetā, princips bija izglītība kā
cīņa par mūsu dzīves izveidošanu, tad tagadējos
apstākļos va'došās tendences nnūsu izglītības poli-
tika ir reakcija iun klērikāliismsi. Mums mav vēl ?iz-
strādāts vispārējas 'izglītības likums, bet cīņā par
šo vispārējās izglītības, likumu mēs kommilsijās) un
visur citur redzam., ka šīs tendences attīstās. Mēs.
redzam, Ika. tās. attīstās un sola tādu vispārēju iz-
glītības likumu, ikas, salīdzinot ar tagadējiem ap-
.sitākļieim, nozīmētu noteiktu soli.atpakaļ uz reakciju.

Ja miiums vispārēja izglītības likuma nav, tad
tomēr jau tagad reakcionārāstendences tiek iz-
teiktas un arī dzīvē šī strāva nodibinās arvien no-
pietnāk

^
arvien noteiktāk. Šīs tendences atzīmētas

?tagadējas valdības, deklarācijā. Tur sacīts, ka turp-
māk v a 1d ī b a p ar sa v u uz d e v um u u z-
s.kata pjeg riezt nopietnu vērību, ticī-

bas ;m ā c ī ba s p a s n ,i e gša n a i sIk o 1ā s..
(Saucieni pa labi: «Pareizi!») Tagad runā nevils,.par
izglītības jautājumu, bet par 'izglītības,, kultūras um
baznīcas darbības lauku. Tā tad Celmiņa valdība
un tagadējā koalicija izglītības lietās ir atradusi
jaunu termiņu. Tas ir kopējais darba lauks izglītī-
bai; , 'skolai un baznīcai. Tā ir tā vienīgā tendence,
kuru mes noteifctijredzam tagadējā valdības un ko-
alicijas programmā un kura arī izteicasi budžetā.

Celmiņa valdība ir zināmā mērā sasniegusi ne-
sasniedzamo. Līdz šim. vienmēr ir pastāvējusi
doma, ka izglītība un ticība, zinātne un ticība, ir
atsevišķas lietas. Tie filozofi, vai zinātnieki, vai
sabiedriskie darbinieki, kas. ir gribējuši' šīs divas
disciplīnas tuvināt,nav to spējuši. Vienkārši.to ir pa-
spējusi Celmiņa valdība, un taisnišinī ziņā Celmiņa
valdība un Celmiņa kungs, kā tās. ?ievadītājs,, tiešām
var but lepns, ka ir sasniedzis nesasniedzamo. Di-
binoties! uz to,_ tiek dziedāta augstā dziesma' cik
baznīca ir kulturāla, ka kultūrā Ietilpst arī baznīca
un ticība, ka kultūra mav iedomājama bez baznīcas.

Līdz šim mūsu uzskati nebija tādi. Mlēs domā-
jami, ka izglītība iet zinātnes ceļu, um bijām pārlie-
cināti, ka musu tautas vairākums prasa tādu izglī-
tību, kas dibinās uz zinātni, nevis tādu, kādu to
iedomājas ticības dogmatiķi un mūsu mācītāji ār-
puse un ari šai namā. Ja te Rimbenieka kungs uz-
stājas un teica, ka baptistu mācība veicinot kultūras
attīstību, tad man jāatgādina Riiimbeniefca kungam,
ka, taisni 70. un 80. gados, kad baptisms cēlās, jo zi-
nāma sabiedrības daiļa nevarēja apmierināties
arJuteranīisko un baromisko baznīcu, baptistu, ļaudis
spēlēja zinaimu lomu mūsu sabiedrībā. Tagad tur-
pretim Rimbenieka kungs ir nonācis tiktāl, ka viņš
baptisttu vēsturisko kulturālo lomu min kājām un
iet aste tiem pašiem, mācītājiem, pret kuriem bap-
tisti Latvija kādreiz cīnījāsi.

Jūs nevienam neiestāstisit, ka vēsturiskā 'gaita- -
zinātnes ciņa pret baznīcu — vienā dienā iir apgriezta
otrādi — tad, kad Celmiņa kungs savā deklarācijā
to paziņoja. Arī tad tā (nemainījās, kad pabalstus
saņemu baptisti un citas draudzes, bet ne tautas
nami un.citas kulturālās iestādes. Tāda izglītības
politika mērojama ar vienas koalicijas laiku, bet
ne ar musu tautas idejiskās attīstības gaitu. (A.
Brieža starpsauciens.)

Brieža kungs kliedz no vietas, lai ejot tālāk.
N-o, ta spriežu, ka _viņam _nepatīk šie aizrādījumi.
Arī Jus kādreiz teicat, ka Jus gribot sekmēt Latvijas
izglītību. Ta tad Jus redzat, ka_ Jūs, iedami tagadējās
polītikas ceļu, esat nonākuši tādā atkarībā, ka Jums

. neka. nav ko teikt, izņemot to, ka Jūs varat sekmēt
to baznīcas reakciju, kāda mums iir šinī jautājumā.

Te musu mācītāju kungi' , starp citu, ieminējās,
. ka,. Juk, nevarot taču runāt pret baznīcām. Baznī-
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cas jzteieoties cilvēka sirdsapziņa un apziņa. Mante jāatgādina, ka apziņas kopšana ar valsts līdzek-
ļiem,, ar valstsi pabalstiem pametama šiem kristī-
giem,baznīckungiem un par to te runāt nepienākas,
Musu _reaikoionara valdība ir atradusi klēriikālismā
vislabāko līdzekli sekmēt savu reakcionāro politiku.

Musu pamatskolas skolnieku vairākums iir no
vidus un citam šķirami, no darba ļaudīm'. Šīs sko-
las vadība iepotē uzskatus, kādi noderīgi tai sabie-
drības, daiļai, kuru reprezentē tagadējā koalīcija.
Musu vidusskolas labprāt grib atgriezties atpakaļpie lapstakļiem, kādi mums bija tad, kad Latvijas ne-bija, Viņi_ grib atgriezties! .atpakaļ pie 'Krievijas
skolu apstākļiem,

Dēķena kungs te aizrādīja, ka lieilākaisi skaits
darbinieku ir no tiem laikiem, ika viņi 'nespēj no
savas adas tikt laukā, um, lūk, mūsu. tagadējā val-
dība taisni tos,kas nespēj tikt ārā noKrievijas ādas,
ir ielikusi par musu izglītības, vadītājiem. Šie.skolu
vadītāji jau tagad ir paspējuši sevi nosaukt par di-
rektoriem., domādami, ka tā viņu poziieiijas nodro-
šināsies — par ģimnāziju un citu skolu direkto-
riem,. To mes redzam mo direktoru apspriedes ma-
teriāliem, kas notika 1929. gadā. Mēs redzam bur-
tiski citētus tos, noteikumus, kas pastāvēja rusifikā-
toru skolās, kur valdīja audzināšanas metodes, kā-
das bļja pirms kapa. Te ir sacīts, skaidri un gaiši,
ka musu vidusskolmiekiem vajagot pirmā kārtā ie-
mācīt, kā labi uzvesties. Tas ir viens no gallve-
niem principiem. Lai šo labo uzvešanos varētu
kontrolēt, vajaga, tāpat kā tanīs laikos, ievest se-
višķus ierēdņus, kūpi ar biļetēm var nokļūt visos
izrīkojumos un it visur un kontrolēt skolnieku uzve-
šanos, Audzināšanas principsi tiek pilnīgi; atmests,
tiek ievests ieredņu-izlūku princips. Šiemierēdņiem
tad arī vajaga skolēnus vadīt un audzināt.

Tad vēl kas! — Tiek aizrādīts, ka vecāki ne-
spējot, vai neprotot savus bērnus audzināt un tā-
pēc vajagot šim lierēdnim-sekotājun. .dot tādas pla-
šas tiesības, lai viņšvisur varētu iejaukties un aiz-
bēgt skolniekiem apmeklēt izrādes arī -tad, ja vecāki
šis izrādes atzīst un zin, ka tās tiek apmeklētas. Tā
tad — skaidrs nolūks liegt vecākiem tiesību audzināt
savus, bērnus tādā virzienā, kādu viņi pēc sava sa-
biedriska uzskata atrod par pareizu,. Tiek prasīta
tiesība, llai tāds birokrats-ierēdnis, rnevis audzinā-
tājs, būtu vidusskolas izglītības un bērna morāliskā
līmeņa noteicējs.

Kādi rezultāti var būt tādai 'tendencei? Sapro-
tama lieta, tikai negatīvi. Mēs jau tagad šīs ten-
dences, ja arī ne pilnībā, redzam, realizētas!. Vai
tām ir pozitīvi rezultāti? .Kam. tad necik sen, da-
žas dienas atpakaļ visi latviešu laikraksti aizrādīja,
ka godīgu, vecāku bērni, kas Siavās skolās uzvedu-
šies 'taisni tā, ikā vēlas skolas direktori, pēc visiem
pieklājības likumiem, kaut kur pilsētas nomalē, ne-
būt ne trūkuma spiesti, bet oitu Iemeslu dēļ,nodibi-
nājuši veselu zaglēnu bandu. Šī zaglēnu banda tad
arī sanākusi kopā, svinējusi, dzīres un nodarboju-
sies ar savu noziedlzīgo rīcību jau tiktāl, ka tas
gailu galā uzkritis pat policijai, un policija šo lietu
pārtraukusi.

Kur nu ir tā labā bērnu audzināšana? Par (lielu
izbrīnēšanos, direktoriem, jāsaka), ka, šie vidusskolu
skolnieki no 14—16 gadiem skolā uzvedušies ļoti
kārtīgi, skaitījušies par priekšzīmīgiem1skolniekiem,
bet patiesībā ir izrādījies, ka tas memaz ta nav.
Ir skaidrs, ka nepietiek ar godīgu un pieklājīgu uz-
vešanos vien, bet vajaga pacelt vispārējo audzinā-
šanas garu, vajaga arī skolnieku nostādīt kā līdzīgu
cilvēkupret savu audzinātāju, lai ar viņu saproto-
ties, varēta attīstīt tā būtību^ bet nevis mēģināt
skolnieku vadīt ar policejiskiem līdzekļiem, nedo-

dot viņam nekādas iespējas attīstīt sevi, nedodot vi-
ņam nekādas idejas tālākā dzīvē, taisni,otrādi — ap-
spiežot visu to un noliekot viņu tādā stāvoklī, ka
viņai jaunais, gars un enerģija nezina cita ceļa, kā
vienīgi iet uz .neceļiem.

Sabiedrībā vēl nesen atpakaļ minēja kādu ga-
dījumu, kas noticis Latvijā pirmo reizi, kur kāds
cilvēks ^ ar augstāku izglītību, gandrīz vai students,
gājis tādu ceļiu, kādu iir gājuši Dostojevska varoņi,
bet ne aiz idejiskas dziņas vai lielas nabadzības, bet
aiz gara tukšuma, aiz morāliska nespēka, aiz dažā-
dam kaislībām, kuras šai morāliskā tukšumā ir attī-
stījušās.

Tie ir tie kliedzošākie fakti; bet ja mēs piee-
jam pie visas šīs sistēmas, tad jāsaka, ka ar tā-
diem līdzekļiem mēs nepacelsim, audzināšanu ne
pamatskolā, ne vidusskolā, ne arī augstskolā. Tur
vajadzīgi .citi līdzekļi. Tur vajadzīga idejiska, sa-
skaņota audzināšana, un nevis tas, ko prasa Cel-
miņa rezolūcija — piegriezt stingru vērību ticības
mācības pasniegšanai skolā.

Jau šī pati, prasība mav likumīga mūsu apstāk-
ļos, jomumsir noteikumi, kādā mērā un kādos ap-
stākļos pasniedz ticības mācību skolās. Šinīs mo-
teikumos teikts, ka ticības mācību pasniedz tikai
tiem bērniem,, kuru vecāki devuši parakstu, ka viņi
vēlasi, lai viņu bērniem to pasniegta. (Sauciens no
vietas;: «Taisni otrādi: tiem, kas nevēlas!») Tas
ir loti stingrs noteikums, un tas pierāda, ka ticības,
mācība — līdz šim mēs to tā esam; arī uztvēruši, —
nav uzskatama par galveno priekšmetui skolās, bet
tā ir meobligātarisks priēkšmetsi. Ja nu valdības
deklarācijā, kur, mēs domājam, ir minēti tikai gal-
venie punkti, irminēts arī jautājums,par ticības mā-
cību kā galvenais jautājums, tad imēs redzam, ka
šī valdība un koalicija ar varu grib grozīt tagadējo
stāvokli un iet pa ceļiem, pa kādiem mēs līdz šim
neesam gājuši. Protams, tāda skota nevar audzināt
garā stipru jaunatninākotnei.

Tālākā tendence muūsu skolu politikā ir tā, ka
negrib paplašināt izglītibu tā, kā to prasa mūsu ta-
gadējie dzīves apstākļi. Mūsu tautas vairākums ir
vidusšķira un darba ļaudis. No tā mēs varam
spriest, ika vairumu izdevumu valstij vajadzētu iz-
dot par pamatizglītību. Pamatizglītībai jābūt tādai,
kais būtu pieejama visiem mūsu tautas slāņiem. Uz
šīs pamatizglītības jādibina, imūsu vidējā un aug-
tākā izglītība. Šai izglītības sistēmai jābūt sa-
skaņotai.

Salīdzinot mūsu tagadējā un iepriekšējobudžetu
posteņus, redzami, ka izdevumu pieaugums pamat-
izglītībai ir ļoti niecīgs. Pērnā gadā, apaļosi skait-
ļos, šim postenim bija, paredzēti, 8.000.000 latu, šo-
gad — 10.000.000 latu. Ja salīdzinām pieaugumu
citās nozarēs, tad, pārejot no pagājušā gada bu-
džeta uz šī gada Ls 178.000.000.—, varam, sacīt, ka
pieaugums ir .niecīgs, Ar tādu pieaugumu, sapro-
tama lieta, to izglītības, programmu, ko mēs esam
'sprauduši' agrāk, mēs nevaram izpildīt.

Musu pamatizglītības centrā ir sešgadīgā pa-
matskola. Bet jāsaka, ka' tādos apstākļos šo vispā-
rējo sešgadīgo pamatskolu mēs līdz šimneesam rea-
lizējuši, nerealizējam un arī turpmāk nevarēsim
realizēt. Līdz air to šīpamatskolas sistēma nevarēs
pie mums nodibinātiesL Rīgā vien vairāk kā 3000
bērnu skolu neapmeklē. Un ja paskatīsiimies, kas
ir_ province, tad varēsim konstatēt, ka liels procents
bērnu skalas vecumā skolu nemaz neapmeklē. Ja
apmeklē, tad_ apmeklē tikai 4-gadīgas pamatskolas
vai arī_ zemākas. Turpretim pilnas pamatskolas
neattīstās talak un nepastāv tur, kur tām vajadzētu
pastāvēt.

Saprotams, te var sacīt, ka tas ir liels darbs,
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to nevar atrisināt viena gada. Pareizi, bet mums
vismaz jāatzīmē tendence. Un šī tendence, šī pro-
porcija ir tāda, kas mums nedod labvēlīgas cerības
šai jautājumā.

Svarīgs jautājums paimutskolas lietā _ir trūcīgu
skolēnu pabalstīšana,. Un arī te attiecība uz_ Rīgu
ir konstatēts, ka apmēram 1000 no tiem' skolēniem,
kas skolu neapmeklē, neapmeklē to tapec, ka
šie 'skolēni iir nodarbinatL Talak ir slimie un
tie, kas skolu neapmeklē nabadzības deļ un
pieder pie tā saucamiem blandoņiem. Ja pa-
skatāmies izglītības budžetā, tad _ redzam, ka
mūsu valsts šiem trūcīgiem skolēniem, nepie-
griež ne mazākās vērības. Apmēram trīs ga-
dus atpakaļ budžeta bija_ paredzēti212.0_latu. Šogad budžetā paredzēts ^

3000 latu vairāk.
Pie tam nav jāaizmirst, ka Rīga vien ar slimībām
konstatēts ļoti daudz skolnieku, trūkuma, cietēju,
bērnu, kam nav apavu, drēbju. Ja jus te minēsit
klāt lauku apstākļus un sevišķi Latgales apstākļus,
tad jūs dabūsit ļoti bēdīgu ainu.

Mēs te nodibinām dažādas parlamentāras iz-
meklēšanas kommisijais. Es gribētu likt koalicijas
deputātiem pie sirds, lai viņi 'nodibinātu parlamen-
tāru izmeklēšanas koimimisiju šo trūcīgo un slimīgo
bērnu jautājuma noskaidrošanai. Tad mums atklā-
tos aina, kas tiešām parādītu, ka mes sava budžeta
neparedzam pienācīgos līdzekļus _un ka musu bu-
džets šai ziņā ir militāri-reakcionars birokrātiskas
valsts budžets.. (Saucieni centrā «Uja, uja!»)

No otras puses audzināšana var būt tikai tad
apmierinoša, ja arī skolotājs ir nodrošināts kā mate-
riāli, tā juridiski. Un kur tad mes esam nonākuši
pēc 10 gadu mūsu skolas pastāvēšanas? Mes
esam nonākuši tiktāl, ka mūsu _skoiotaiji, lati viņi
būtu kāda būdami, lai viņi piederētu pie kādas sa-
vienības piederēdami, draud ar streiku. Neviens no
jums, deputātu kungi, neņemsies apgalvot, ka sko-
lotāji prasītu pārmērīgi daudz,

^
ka viņi; tikai tapec

gribētu streikot, ka ar audzināšanas darbu viņiem
apnicis nodarboties. Mēs zinām, cik neapskau-
žams ir skolotāju stāvoklis, sevišķi ārpus Rīgas.
Mēs zinām, kā viņiem izmaksa algu un kādas attie-
cībās viņi ir pret citiem ierēdņiem. Tapec mums
jāatzīst, ka viņu prasības ir dibinātas. Tas neruna
par labu ne mūsu audzināšanai, ne skolai, n.e val-
dības izglītības politikai. _ Klerikālu reakcionārais
gars tad arī tiek attīstīts tālāk.

Paskatoties uz mūsu augstāko izglītību
^

re-
dzam to pašu. Ja mūsu augstskola plaši attīstās, ja
sevišķi technikaS nodaļas var radīt plašu un no-

pietnu darbu, tad jākonstatē, ka tam trūkst telpu,
trūkst līdzekļu to paplašināšanai. Mes neesam pret
to, ka augstskolas izdevumi pieauguši no
Ls 3.000.000.— uz Ls 4.000.000.—, bet mums no-
pietni jāiebllst pret to musu augstskolas reakcionāro
tendenci, kas, sevišķi .novērojuma_augstskolas huma-
nitārās nodaļāsun fakultātēs, Deķena kungs jautē-
loja šos apstākļus, tāpēc pie tiem neapstāšos. _Man
tikai jāuzsver, ka mūsu augstskola ar savam huma-
nitārajām fakultātēm iir nonākusi, diezgan savādas
attiecībās pret mūsu dzīves prasībām. Tad, kad
tautas darba masas, kad tautas lielāka daļia_ slāpst
pēc zināšanām, augstskolas teoloģijas

^
fakultāte no-

darbojas ar to, lai pierādītu, ka augstāk par zinātni
liekama reliģija. Visi Universitātes raksti Ir tāda
virzienā. Ja to varēja darīt citos apstākļos, tad tas
Vēl bija saprotams, bet valstī, .kas/ sevi grib saukt
par demokrātisku, kas savu nākotni grib dibināt uz
darbu um zinātni, tāds virziens ir smieklīgs. Tapec
man liekas, ka lielie izdevumi augstskolai, mākslas
akadēmijai un konservatorijai, kas ir gandrīz puse
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no pamatskolu izdevumiem, ir nenormāli un netiek
lietderīgi izlietoti.

Jāaizrāda, ka es neesmu pret augstāko izglī-
tību, bet gribu, lai tā nebūtu ārpus sabiedrības, kle-
rikāli reakcionāras politikas, varā, bet tieši atbilstu
dzīves prasībām un ietilptu tanī skolu sistēmā, kādu
esam .paredzējuši, Visa Celmiņa kabineta izglītības
.sistēma ir tāda, ka tā pat (liberālākus labā spārnā
stāvošos pilsoņus nevar un nespēj apmierināt, un
tāpēc arī šie pilsoņi, piemēram, teologs Kundziņš, ir
mēģinājuši Celmiņa koalicijas ideoloģijai palikt pa-
matā kādu citu drusku, daiļskanīgāku, teoriju; un
proti, šī teorija skan tā, ka turpmāk par mērauklu
mūsu izglītības politikā vajaga izvirzīt reliģiski-
ētisfcu audzināšanu un .aīistētiskā daļā daiļi izveidotu
ailstētisku latvju sētu. Šiedivi principi — reiiģiski-
ētiskā audzināšana centra punktā un aistētiski daiļa
latvju sēta — tie būtu tie dziļākie pamati, tā po-
lītika, ko Celmiņa kungs deklarēja vienkāršos; vār-
dos, ka jāpiegriežotnopietna vērība ticības mācības
pasniegšanai skolā. Ja paanalizejam šos pamatus,
tad redzam, ka šī latviski-aistētiskā sēta ir iespē-
jama Kundzlņa kungam tikai pagātnē. Ja, turpre-
tim, viņš šo savu sētu gribētu nodibināt tagadnē,
tad tam būtu vajadzīgi atkal līdzekļi, mākslīgi lī-
dzekļi, kas tiek ņemti no tautas nabadzīgām masām .
tur, kur mums šīm nabadzīgām masām un, trūcī-
giem skolēniem būtu jāpalīdz; un tas noteikti runā
pretim tām prasībām, kādas ir mūsu tautās vairā-
kuma skalotājiem;, skolniekiem, un visām sabiedrī-
bas aprindām.

Šī reliģiiski-ētiskā audzināšana, tik jauki ska-
noša. Kumdziņa vārdos, faktiski pārvēršas tai reak-
cijā, klērikālismā, kādu, te Saeimā pauž attiecīgā mā-
cītāju frakcija un kādu to par visu mūsu zemipauž
mūsu mācītāji. Kas šī ir par partiju, ar to mēs esam
iepazinušies agrāk — jau 1905. gadā un vēlāk, kad
Latvijas vēl nebija!un kad vācu baroni varēja no-
sacīt mūsu mācītāju kungu draudzei, prasītos lī-
dzekļus. Kad kāda draudze prasījusi, mācītāju, kādu
tā vēlas, tad barons atbildējis: kam tiem bauriem
vajagot tādu mācītāju, kādu viņi vēloties — vai
aitu baram jāzin, kāds suns gana ganāmopulku? —
Tā šī Kumdziņa reliģiski-ētiskā audzināšana, ko viņš
grib likt «mūsu audzināšanas centrā, reālā dzīvē pār-
vēršas! par pavisam ko citu.

Mēs nevaram pamatoties uz tādu Kundzlņa
dibinajumu, un mums tagadējā izglītības politikā
stingri jāprasa, ka šim klērikālismam, vajaga būt to-
mēr robežai un ir jādara reiz gals baznīcas iejauk-
šanai mūsu .izglītības sistēmā. Pat pilsoņi, memaz
nerunājot par strādniekiem, par soeiāJīisitiem, ir to
atzinuši, un pat tur, kur valda katolicismus, ir lemts
šķirt baznīcu no valsts. Katram., kas grib izveidot
mūsu izglītības sistēmu tālāk, kas grib to saskaņot
ar mūsu tautas, reālām prasībām;, jāiet šis ceļš un
noteikti jāprasa, lai šis solis tiktu sperts. Tāpēc
šīs lielās cīņas par turpmāko vispārējo izglītības li-
kumu. Tur šiem uzskatiem jānostājaskrasi vieniem
pret otriem, vai mēs nostājamiespar to, ko nospraudis
Celmiņa kungs savā izglītības programmā — stingru
ticības mācības pasniegšanuskolās, vai gribam reiz.
atbrīvot skolu no baznīcas iespaida, parādīt durvis
baznīcas politikai skolās. Lai baznīckungi' ierobe-
žojas savā baznīcā, cik ilgi vien viņiem busjpiekri-
tēji. Tad mēs varēsim attīstīt savu skolu tālāk. Ka-
mēr tā nav, mēs nevaram sacīt, ka mūsiu skola at-
tīstītos mūsu tautas prasībām atbilstošā virzienā.
Tas jākonstatē, runājot par tagadējo Izglītības mi-
nistrijas budžetu.

Šis budžets nav saskaņots_tā, _ka tasi atbilstu
tautas prasībām;, bet atbilst klērikālismā politikai,
atbilst .mācītāju frakcijai, ikas sēž šeit Saeima, un

J
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viņas darbiniekiem _ ārpus Saeimas, baznīcās un
dzīve vispār. Tāpēc ir ļoti dabīgi, ka, runājot par
ārpusskolu izglītību, jākonstatē, kai 3 ārpusskolas
izglītības centrālēm ir asignēti un paredzētikatrai —
lasi un raksti — 5000 latu. Tas ir visai mūsuārpus-
skolas izglītībai Latvija! Tās iir tīk smieklīgi mazas
summas,, ka budžeta tās .nemaz nebūtu jāieved. Ta-
gadēja koalīcija nav centusies, rūpēties par ārpus-
skolas izglītību, tanī pat (laikā atvēlot Melus' līdzek-
ļus baznīcai

^
baznīcu pārvaldēm un arī rēgulā-

raim subsīdijām, kas tālu pārsniedz ārpusskolas iz-
glītībai paredzētās summas. Tanī pat laikā tautas
namu prasības tiek pilnīgi noraidītas. (K. Ulmaņa
starpsauciens,)

Ulmaņa kungsjpēe nupat notikušām varenām
prezidenta velēšanām droši, vien grib nokārtot sa-
vas ietas, bet es tur nekā nevaru dlarīt, man
iir jaruna par Izglītības ministrijas budžetu un
jāsaka, ka tādos apstākļos strādniecībai, strād-
nieku šķirai paivisatmi krasi jānostājas pret tā-
du mūsu izglītības budžeta sastādīšanu, par
labu jklērikāliiisima prasībām. Arī pilsonībai, tai
pilsonībai, kas sevi sauc par demokrātisku, būtu jā-
nostājas pret šolbudžetu, bet imūsupilsonībakā vien-
mēr, tā arī šinī gadījumā ir nespējīga, nevar un ne-
grib paradīt jebkādu aktivitāti, jo viņas politiskie
un kulturālie centieni sakrīt ar mācītāju centieniem.
Vienīgais idejiskaisun materiālais spēks mūsu sa-
biedrībā pret šo fclērikāl'ismu un reakcijas polītiku
musu izglītības laukā ir — strādnieku šķira. Ti-
kai strādnieku šķirai tas ir jānoskaidro un jāatbild

tādiem kungiem, kā Sandera kungam un citiem vi-
ņam līdzīgiem kungiem viņa frakcijā. Tikai ar _to,
ka mūsu strādnieku šķira nav pietiekoši organizēta,
ka viņa neapzinās, to polītiku, ar kādu nodarbojas
klerikāli um mūsu tagadējā koalicija, tikai ar to var
izskaidrot šīs polītikas iespējamību. iMluims jākon-
statē, ka mūsu zemē nav tāda iedzīvotāju sadalī-
juma, kura interesēm atbilstu mūsu tagadējā izglī-
tības polītika, Mūsu zemē nav tāda iedzīvotāju sa-
dalījuma, kas varētu pieņemt tādu izglītības bu-
džetu, kādu tagad, liek priekšā valdībai un koalīcija;
tāpēc mums jāaicina piegriezt vērību šai fclērikāll-
reakcionārai izglītības politikai un viienireiizjliikt tai
robežas, lai turpmāk mūsu izglītība memonāktu at-
pakaļ apstākļos, kurus jūs pirms 1905. gaida un ag-
rāk saucāt par nebrīvības un verdzības apstākļiem.
Mēs momāksiim šādios apstākļos, ja_ nespēsim uzvarēt
klērikāli-reakcionāro tendenci mūsu izglītības po-
litikā. Mūsu šī gada izglītības budžets nedod ne
mazākās garantijas; tāpēc šis klērikali-reaikoiona'
rais budžets mums nav pieņemams, bet _ir norai-
dāms, (Saucieni mo vietām': «Vēla laika deļ!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēla laika dēļ pre-
zidijs/ liek priekšā sēdi slēgt. (Saucieni no vietām:
«Pareizi!») Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs piektdien, 11- aprīlī, pīkst. 10
nu rīta. i i ' ,

Sēde sllēgta.

(Slēgta pīkst. 9-15 vakarā.) ... ,\

V sesijas 31. sedel 1930. gada 11. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)

Saturs.

1. Pārmaiņas deputātu sastāvā (A. Kvieša vietā J. Maz-
vērsītis) 1026

f 2. Valsts Prezidenta svinīgs solījums 1026
3. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam :?

I. Muižnieks (sociāldemokrāts) 1027
L. Sēlers (vācu-baltiešu partijai 1037
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 1039
L. Ozoliņš (kristīgo zemnieku un katoļu frakcijai . 1045
L. Špolanskis (Latvijas pagastu un apriņķu pašval-

dību krievu darbinieku savienība) 1047
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 1050

4. Nākošā sēde ' 1052

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; Valsts Pre-
zidenta svinīgs solījums; valsts budžets 1930./31.
saimniecības gadam. — Iebildumu pret dienas kārtī-
bu nav? Dienas kārtība pieņemta.

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

Pārejam uz 1. dienas kartības punktu—p r e z i-
dija ziņojumiem.

Bijuša's deputāts Alberts Kviesis iesniedzis pre-
zidijam rakstu, ko lūdzu nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam Saeiimias prezidijam:

Sakarā ar manu ievēlēšanu Valsts Prezidenta amatā
pagodinos pazinot, ka es nolieku savu deputāta mandātu no
Zemgales apgabala.

Rīgā, 1930. g. 10. aprīlī. (par.) A. Kviesis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Alberts Kviesis ir
ievēlēts par Saeimas deputātu no Zemgales vēlēšanu
apgabala latviešu zemnieku savienības listes Nr. 8.
Saskaņā ar likuma par Saeimas vēlēšanām 57. pantu
un Saeimas kārtības ruļļa 5. pantu, Saeimas prezi-
dijs uzaicina nākošo kandidātu no šīs listes — Jāni
Mazvērsīti uzņemties Saeimas deputāta piln-
varas. Mazvērsītis sēdē vēl nav ieradies. — 1.
dienas kārtības'punkts izsmelts.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — Valsts
Prezidenta svinīgs solījums. Saskaņā
ar satversmes 40. pantu lūdzu par Valsts Prezidentu
ievēlēto bijušo Saeimas vicepriekšsēdētāju Albertu
Kviesi dot svinīgo solījumu.

Valsts Prezidents Alberts Kviesis:
«Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts

Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas
stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas
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valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turē-
šu svētus un ievērošu Latvijas Satversmi un
valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni
un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās ap-
ziņas. »
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šo dokumentu ar

svinīga solījuma_ tekstu uzglabās Saeimas archīvā.
Prezidija vārdā pasludinu pārtraukumu uz 10

minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 10.15—10.30 dienā.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Saeimas sēde
turpinās.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
valsts budžetu 1930./31. saimniecībasg_a d a m. Referents J. Annuss. Turpināsies vis-pārīgās debates par kārtējo izdevumu VIII daļu —
Izglītības ministriju.. Vārdu lūdz deputāts Muiž-
nieks. Vārds deputātam Muižniekam.

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Man gribētos
īsos vārdos apstāties p|e izglītības lietām Latvijā,
raksturot dažas zīmīgākas parādības mūsu izglītības
resora un vispirms salīdzināt mūsu Izglītības mini-strijas budžetu ar Kara ministrijas budžetu.

Kā jums visiem zināms, Kara ministrijas bu-džets pārsniedz Izglītības ministrijas budžetu ap-mēram divas reizes. Ta tad aizsardzībai, kara reso-ram, mes ziedojam divreiz tik lielu summu nekā iz-glītības vajadzībām. Ja paskatāmies tagad, cikdaudz pilsoņu ir kara dienestā un cik daudz bērniem
vajadzētu apmeklēt skolu, tad redzam samērā ļotilielu starpību. Saskaņa ar mūsu likumiem skola jā-
apmeklē jau gandrīz sakot ar 6 gadiem līdz 14 ga-diem. Tas butu obligatoriskās pamatskolas apmek-lēšanas laiks. Veselus 8 gadus katram bērnam obli-gātoriski jāapmeklē skola. Bez šī noteikuma mūsuvelēšanas būtu, lai katrs Latvijas pilsonis baudītuvismaz vidējo izglītību un pēc tam arī augstāko iz-glītību. Ta tad_ skola vajadzētu pavadīt ļoti lielulaiku, un ja gribētu to aprēķināt caurmērā, tad iz-nāktu vismaz 15 gadi, ko katram Latvijas pilsommvajadzētu pavadīt izglītības iestādēs.

Kara dienesta laiks patiesībā ir 15 mēnešu. Lie-lāko daļu karavīru pec 15 mēnešu nokalpošanas at-svabina. Pieņemsim, ka kara dienesta laiks ir 18menesuun izglītošanās laiks — vismaz 15 gadu; tā-
da kārta iznāk, ka skolā jāmācās 15 reižu ilgāk ne-ka jāpavada kara dienestā.

Arī skolu apmeklēšanas ziņā likums nosaka to
pasu,_ ko kara dienesta likums, t. i., ka pamatskolas
obligātoriski jāapmeklē zināmu laiku, tāpat kā obligā-
torisks ir kara dienests. Tā tad te starpības nav ne-
kādas. Starpība tikai ta, ka apmēram 10 reižu il-gāks laiks tiek prasīts pilsoņu izglītošanai un apmē-
ram desmita daja no šī laika tiek prasīta apmācīša-
nai kara māksla valsts aizsardzībai. Turpretim, sa-
līdzinot līdzekļus, ko dodam kara dienestam, un
tos, ko dodam izgjītības vajadzībām, redzam pilnīgi
pretejoNav atvēlēts vairāk līdzekļu pilsoņu izglī-
tībai ka aizsardzības resoram, bet taisni otrādi —
tikai pus tik lielos apmēros, kā aizsardzības reso-
ram. Tapec ir gluži dabīgi, ka mūsu izglītība ir ļoti
nelaba stāvoklī.

Latvijā, lai gan tā pastāv jau 12 gadu, ir ļoti liels
procents tādu bērnu, kas skolas neapmeklē. Es do-
māju šeit obligatoriskās pamatskolas. Sevišķi bē-
dīgs, pec maniem ieskatiem, ir pamatskolu budžets,
uz ko griežu jūsu galveno vērību.

Ja apskatām Izglītības ministrijas budžetu, kas
ir 20.873.000 latu, apaļos skaitļos, tad pamatskolām,

.

kuras jāapmeklē obligātoriski visiem bērniem, sakot
no 6 — 14 gadiem, paredzēti nepilni 10.000.000latu.
L. Ausējs no vietas: «Tikpat daudz ziedo pašvaldī-
bas!») Man jāsaka, ka Rīgā gan pašvaldība stipri
daudz ziedo pamatskolām, bet uz laukiem ļoti maz,
vai samērā niecīgas summas; bet par to runāšu vē-
lāk. Tā tad iznāk, ka mūsu obligātorisko izglītību
atbalsta nesamērīgi vāji, neievēro pietiekošā mērā
mūsu bērnu audzināšanu un pamatskolu atbalstīša-
nu. Es negribu uzstāties ne pret vidusskolām ne
augstskolām, es atzīstu, ka mums ir nepieciešamas
kā vidusskolas, mūsu ģimnāzijas u. t. t, tā arī augst-
skolas. Tās visas ir nepieciešamas.

Saprotama lieta, mēs varētu iebilst pret pa-
sniegšanas veidu, bet par to jaudaudz runāja mans
frakcijas biedrs Dēķens, tāpēc es par to te nerunāšu,
Es apstāšos pie pamatskolu skolnieku pabalstiem
un salīdzināšu tos ar vidusskolu un augstskolu au-
dzēkņu pabalstiem.

Atkal jāaizrāda, ka es te negribu teikt, ka vi-
dus- un augstskolu audzēkņus nevajadzētu atbalstīt.
Es stāvu par to, lai darba jaunatne, kam nav līdze-
kļu, bet kas vēlas turpināt izglītību, saņemtu atbal-
stu. Izglītības lieta nav uzskatāma par privātu lie-
tu, katra atsevišķa indivīda lietu, ja mēs to tā at-
statu, tad_ vidus - un augstskolu izglītību baudītu ti-
kai turīgākā šķira, turīgie pilsoņi, turpretim maz-
turīgie darba ļaudis, kam ir vismazāk līdzekļu, ne-
varētu izglītoties. Mūsu pamatskolas trūcīgo skol-
nieku pabalstīšanai

^
saņem no valsts tikai 215.000

Jātu. Pabalsti domāti dažādu grāmatu un burtnīcu
iepirkšanai un dažos gadījumos arī apģērba apgādā-
šanai. Kā_ jau teicu, Izglītības ministrijas budžetā
šai vajadzībai paredzēti tikai 215.000 latu. Es gribu
jautāt deputātu _kungiem, vai ar 215.000 latu var ap-
gādāt visus trūcīgos pamatskolu skolniekus. (F
Ausēja starpsauciens.)

Ausēja kungs man atgādina, ka pirms kara šādai
vajadzībai neesot bijis ne kapeikas. Ausēja kungs!
Es_ domāju, mes neiesim aizstāvēt pirmskara laikus.
Mes savu skolu gribam nostādīt pāri pirmskara sko-
lai, gribam to nostādīt labāk, lai izglītību, kas uz li-
kuma pamata jābauda visiem, visi arī baudītu. Un
lai izglītību, Auseja_ kungs, varētu sniegt, mums jā-
nāk talka, mums janak pretim un jāsniedz zināms
atbalsts, ko es šinībudžetā neredzu.

Es aizrādu, ka ar 215.000 latu pamatskolām ne-
kas netiks. Ar to, varbūt, būtu līdzēts vienam ap-riņķim, bet ta ka mums ir kādi 19 apriņķi — ja ne-
maldos par šo skaitli — un vēl viena liela pilsēta —
Rīgas pilsēta —, tad nevar cik necik labi atbalstīt
musu pamatskolas, jo atvēlētā summa ir tikai kāda
/2o daļa no tas summas, kāda būtu vajadzīga nepie-

ciešamākam vajadzībām.
Nav lielas summas arī ģimnāzijām un arodsko-

lām Šeit pabalstiem paredzēti kopā 203.400 latu.
Talak — augstskolām, jasaskaitām kopā universitā-
ti. Mākslas akadēmiju un Konservatoriju, iznāk vai-
rāk ka 180.000 latu. Šī summa arī ir maza, bet, sa-
līdzinot ar pamatskolu pabalstiem, jāsaka, ka pamat-
skolas pabalstu ziņa nostādītas sliktāk nekā mūsu
augstākas mācības iestādes.

Tā tad, raugoties no šī viedokļa, man jāsaka, ka
musu izglītība netiek pietiekošā mērā atbalstīta, se-
višķi darba cilvēku izglītība, kuriem nav savu līdze-
kļu, ar ko laist savus bērnus skolās. Es domāju, ka
Latvijas valsts budžetu samaksā galvenā kārtā dar-
ba ļaudis no savām kabatām, ka darba cilvēki ir tie,
kas

^
galvenā kārtā piepilda Latvijas valsts kasi, un

turīgās masas, turīgie iedzīvotāju slāņi ir tie, kuri
bauda vairāk labumu no Latvijas valsts budžeta.
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Tāpēc dabīgi vajadzētu izrietēt zināmai konsekven-
cei, ka šīm darba ļaužu masām vajadzētu dabūt pre-
tim kaut to mazākokaut tās pašas savu bērnu au-
dzināšanas vajadzībām; bet tas mūsu budžetā nav
uzņemts, tas mūsu budžetā nav paredzēts. Es do-
māju, ka tādā stāvoklī ir skaidrs, ka lielākā daļa
darba jaunatnes, trūcīgie darba jaunieši ir spiesti
priekšlaikus pārtraukt savu izglītošanos, ir spiesti
nepildīt likumu par obligātorisko skolu un iet darba
gaitās. Izglītību turpināt bez pārtraukuma var gal-
venā kārtā tikai turīgās aprindas, kurām ir biezs
naudas maks un kuras bez tam lielā mērā atbalsta
arī mūsu izglītības budžets.

Tagad apskatīsim to, kā tiek apmeklētas mūsu
pamatskolas, un salīdzināsim, cik daudz tās ap-
meklē.

Jāsaka, ka vissliktākais stāvoklis ir Latgalē, bet
vislabākais pamatskolu apmeklēšanas ziņā tas ir
Rīgā. Ozoliņa kungs garāmejot teica, ka tas esot
ļoti patīkami. Varbūt viņam tas ir patīkami, varbūt
viņa partijai tas ir ļoti patīkami, ka izglītības līmenis
Lataalē stāv zemu, tāpēc ka viņa partija ir visu iz-
glītības lietu pārņēmusi savās rokās un itin neko
nedara tautas izglītošanai. Bet es domāju, ka prie-
cāties par to gan nevajadzētu.

Vispirms man jāaizrāda, ka pamatskolas jāap-
meklē, sākot ar 1. septembri II pakāpes pamatskolas
un sākot ar 1. oktobri — I pakāoes pamatskolas; va-
sarā mācības gaita jābeidz jau 15. maijā vai 1. jūnijā.
Ja nu paskatāmies, vai skolēni pamatskolas arī ap-
meklē nepārtraukti visu cauru gadu. tad jāsaka, ka
tas tā nav. Liela daļa skolnieku, sevišķi uz laukiem,
pavasarī, sevišķi zemākās klasēs, jau aorīla mēneša
otrā pusē aiziet prom no skolas. Tādā kārtā viņi
vairs nevar kārtīgi sekot mācības gaitai, skolas dar-
bam. Viņi ir spiesti skolas mācības beigt jaupriekš-
laikus. Rudenī ir tāda pati aina. Rudenī mācības
vajaga iesākt 1. septembrī vai 1. oktobrī, bet mācī-
bas sākas arvien vēlāk, tādēļ ka nav bērnu, kas sko-

Ilu
apmeklētu. Tā daudzos gadījumos kārtējās mācī-

bas sākas apmēram tikai 1. novembrī. Tādā kārtā
aiz dabīgi nepārvaramiem apstākļiem uz laukiem
mācības gads saīsinās par apmēram 2k mēnešiem.
Sakait, vai tiem skolēniem, kas skolu neapmeklē
kārtīgi, kam nav iespējams kārtīgi to apmeklēt, ir

I

iespējams sekot mācību gaitai! Vai viņiem ir ie-
spējams izmācīties visu, kas paredzēts skolas prog-
rammā? — Taču nē! Viņiem tas nav iespējams. Tā-
dā kārtā tiek traucēta mācīšanās tiem skolēniem,
kam nav iespējams skolu kārtīgi apmeklēt, un līdz

(ar
to arī pārējiem skolēniem. Piemēram rudenī

daži skolēni iestājas skolā 1. septembrī, bet daži —
15. oktobrī —' veselus lVz mēnešus vēlāk. Ko nu
skolotājs lai dara, — Viņam taču jāatgriežas atpa-
kaļ, jārēķinās ar tiem skolēniem, kas tikko iestāju-
šies skolā, piemēram I pamatskolas klasē. Daži

f

skolēni ir iestājušies skolā 1% mēneša agrāk, viņi ir
jau drusku pamācījušies un šo to zina, bet tie, kas
iestājušies 15. oktobrī, nezina nekā: tiem jāsāk viss
no jauna. Ir ārkārtīgi grūts stāvoklis kā skolotā-
jiem, tā arī skolēniem.

Kāpēc viss tas tā notiek?—Tāpēc, ka mūsu pa-
matskolām nav pietiekoša atbalsta. Lielākai daļai
darba ļaužu bērnu jāiet ganos, jāpelnī maize — jane
pie saviem vecākiem, tad pie saimniekiem. Tagad šai
parādībai nevar likt nekādus šķēršļus, jo mūsu Iz-
glītības ministrijas budžets neatbalsta mūsu skolas
tādos apmēros, ka mēs varētu viņiem nākt pretim,
piešķirot tik daudz līdzekļu, lai darba ļaužu bērniem
būtu iespējams skolu kārtīgi apmeklēt.

Mūsu obligatoriskās pamatskolas mācības laiks
ir mākslīgi saīsināts. Iznāk, tā, ka Saeimas pieņem-
tais likums par obligātorisko pamatskolu, kas pa-
redz, ka visiem skolēniem obligātoriski jāapmeklē
pamatskola, jāiegūst pamatskolas zināšanas, ir pali-
cis tikai uz papīra, tas nāk par labu tikai turīgām ie-
dzīvotāju šķirām, bet mazturīgām šķirām :— darba
ļaudīm — pamatskola nav obligātoriska. Tādā vei-
dā skaidri un atklāti pārkāpj likumu par obligātori-
sku pamatskolu, taisni ar mūsu pieņemamo valsts
budžetu, kas nav sastādīts tā, ka varētu izpildīt li-
kumu un prasības, kas paredzētas likumā. Šis Izglī-
tības ministrijas budžets nav likumīgs, nav pilnīgs,
neatbilst likuma prasībām.

Tālāk man jāsaka, ka pati Izglītības ministrija
un arī pašvaldības pārkājņ" likumu ar to, ka viņas ir
nodibinājušas divus pamatskolu veidus — 4-klasīgo
pirmās pakāpes pamatskolu un 6-klasīgo otrās pa-
kāpes pamatskolu. Ausēja kungs, es domāju,ka tā
mūsu likumi ir pilnīgi pārkāpti. Mums nav teikts,
ka obligātoriska ir tikai 4-klasīgā pamatskola, mums
likumā teikts, ka obligātoriska ir pilna pamatskola.
Tā tad likuma prasība būtu, lai obligātoriski katrs
jaunietis izietu visu pamatskolu. Tā ir obligātoriska
likuma prasība. Es domāju, ka to mums no Latvi-
jas valdības arī vajadzētu prasīt, jo būtu gan laiks
nostādīt lietu tā, ka visas likuma prasības tiktu pilnā.
mētā izpildītas. Bet jāsaka, ka 6-klasīgās pamat-
skolas uz laukiem daudzās vietās ir pat mazākumā.
Sevišķi tas būtu sakāms par to pašuLatgali, kur jo
sevišķi stipra noteikšana ir Pastora kungam ar viņa
viceministri Jaudzema kungu. Tā tad, Pastora
kungs, arī Jūs esat no tiem, kas tieši vai netieši vei-
cina to, lai izglītības lietas taisni tai apgabalā, no
kura Jūs nākat, stāvētu viszemāk. Varbūt tas arī
atbilst jūsu programmai, jūsu prasībām.

Ausēja kungs ieminējās par pašvaldību pabal-
stiem skolā un teica, ka pašvaldības pabalstot pa-
matskolas, apmēram tādā pat apmērā, kādā sniedzot
pabalsus pamatskolām valsts. Šeit man jāteic no-
teikts nē, ar vienu izņēmumu attiecībā uz Rīgu un
varbūt arī uz Jelgavu. Rīgā pašvaldība patiešām
ļoti_ lielā mērā nāk pretim) skolu vajadzībām. Illū-
stracijai nosaukšu dažus skaitļus, kas liecinās, cik
liela mērā Rīgas pilsēta nāk pretim izglītībai.

Nemsim_ tos pašus pabalstus skolēniem ar sil-
tam

^
pusdienām vai brokastīm. Valsts Rīgas pilsētai

šādāmbrokastīm vai pusdienām neizsniedz nekā vai
izsniedz gaužām niecīgas summas skolēnu pabalstī-
šanai. Jauz vienu mazāku skolu Rīgas pilsētas paš-
valdība būs izsniegusi piemēram 150 latu, tad valsts
tur izsniegs tikai 25 latus. Tas ir apmēram tikai se-
stā daļa no ta, ko Rīgas pašvaldība izsniedz izglītī-
bas vajadzībām skolēniem. Kas attiecas uz siltām
brokastīm, kuras, patiesību sakot, varētu saukt par
pusdienām, tad šeit Rīgas pilsēta ir nākusi pretim
skolēniem ļoti tālu. Rīgas pilsētai ir ļoti daudz sko-
lu, kuras vairāk par pusi bērnu ēdina par brīvu uz
pilsētas rēķina. Par brīvu katram bērnam izsniedz
16 santīmu siltai pusdienai. Tas stāvoklis, kādā paš-
laik ir skolas Rīgas pašvaldībā, pagaidām mums uz
laukiem būtu ideāls, pēc kura būtu jācenšas, kuram
jātuvojas. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka
Saeimas vairākums, sevišķi labais spārns visvairāk
uzbrūk taisni Rīgas pilsētas skolu vadībai un Rīgas
pilsētai, sacīdams, ka tā saimniekojot slikti. Rīgas
oilseta, it ka saimnieko slikti tāpēc, ka viņa 6-kārt,
7-kārt, pat 10-kārt lielākos apmēros nāk pretim iz-
glītības vajadzībām nekā uz laukiem.

Tāpat, ja ir runa par mācības līdzekļiem, tad
arī Rīgas pilsēta atbalsta savas skolas vienmērīgāk,

33*
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vai tās ir progresīvāko skolotāju vadībā, vai laba
spārna konservatīvo skolotāju vadībā. Rīgas pilsē-
tas valde vienmērīgi izsniedz pabalstus ka vienam,
tā otrām, skolām, Jūs neatradīsit Rīgā skolas, kam
nebūtu ne mācības līdzekļu, ne citu līdzekļu, kam
nebūtu puslīdz apmierinošu telpu. Varbūt telpas
nav pietiekoši labas, bet tad tas ir tāpēc, ka nav
iespējams atrast ērtākas,

Ja apskatām skolu atbalstīšanu uz laukiem, tad
tur redzam pavisam citu ainu, sevišķi Latgalē. Kur-
zemes, Vidzemes un Zemgales apstākļus tik labi ne-
pazīstu, turpretim Latgales apstākļus pazīstu labi.
Latgalē ir tā, ka tur ir tikai Izglītības ministrijas at-
balsts. No pašvaldībām Latgales skolas nesaņem
gandrīz nekā; ja saņem, tad, varbūt, sliktu malku,
sliktas telpas, neapkurinātas, bezi apgaismošanas,
bez nekā. Ausēja kungs, tas ir viss atbalsts, ko
pašvaldības dod Latgalē skolām! Ja nu Rīgas pil-
sēta sniedz savām skolām 6-kārtīgi, varbūt 10-kār-
tīgi lielāku atbalstu nekā valsts un ja pašvaldības
Latgalē nesniedz skolām nekāda atbalsta, tad Lat-
gales pamatskolām jāiztiek ar tiem līdzekļiem, ar to
septīto daļu, ko Rīga saņem no valsts kā atbalstu
skolām. Tas ir ne tikai ļoti maz, bet pat nepietieko-
ši.

Esmu apmeklējis Latgalē vairāk skolu, bez tam
pats strādājis Latgalē par skolotāju, un man jāsaka,
ka skolu telpas Latgalē ir tik sliktas, ka gandrīz visi
Latgales skolotāji slimo ar diloni. (Starpsauciens.)
Šeit Ozoliņa kungs atkal priecājas par to. Viņš ļoti
priecājas par visu to, kas ir slikts. (F. Ozoliņš no
vietas: «Jūs mani apvainojat, ja Jūs sakāt, ka es
priecājos par visu sliktu!») Jūs taču teicāt, ka tas
ir ļoti labi, tā tad iznāk, ka Jūs priecājaties par to,
ka Latgalē gandrīz visi skolotāji ir slimi. Ja kopējā
skolotāju slimo kase sūta savus slimos skolotājus ār-
stēties uz Inčukalna sanatoriju, tad lielākā daļa ir
Latgales skolotāju.

Ja nu Latgales skolotāji ir slimi un ja viņiem,
pelnot savu dienišķo maizi, klasē jārunā ar skolnie-
kiem, kas nav pietiekoši paēdināti, kuriem jāmācās
sliktas un neapkurinātās telpās, tad te nav nekādas
garantijas, ka arī paši skolnieki nesaslimst ar tuber-
kulozi. Un tiešām, jāsaka, ka Latgalē slimo bērnu
procents ir ļoti liels. Piemēram kādā ārstu apskatē,
kādas, starp citu, notiek ļoti reti. varbūt ikai reizi
gadā, ārsts konstatējis, ka gandrīz visi skolnieki
slimi. Daži slimo ar mazasinību, citi ar kašķi u. t. t.
(F Ozoliņa, starpsauciens.) Ozoliņa kungs saka, ka
tas nākot no netīrības. Varbūt, bet te lielā mērā ir
vainīgi mājas apstākļi, un vainīgi esat arī jūs, jo jūs
nenākat pretim un neuzlabojat Latgales darba tautas
sociālos apstākļus. Ir pilnīgi dabīgi, ka skolā arī
veselie

^
bērni viegli saslimst, jo viņi nav pietiekoši

paēdināti, nav ievērota vajadzīgā tīrība, bet galvenā
kārtā viņiem jādzīvo kopā ar slimiem bērniem un
jāmācās pie diloņslima skolotāja. Sakait, kāda ga-
rantija, ka arī veselie bērni te nesaslimst! Man jā-
saka, ka Latgales skolas ir taisni tuberkulozes perē-
kļi, kur ceļas visas ļaunās sekas. Tāpēc man ari
jāsaka, ka mums Izglītības ministrijas budžets nav
pieņemams un mēs to nevarēsim atbalstīt.

Latgalē ir skolas, kur nav pat grīdu, kur nav
krāšņu, logi izdauzīti. Tāds stāvoklis ir kā latviešu,
tā krievu skolās. Mācības līdzekļu ziņā pašvaldības
nedod nekāda atbalsta, jo viņas nevar iekasēt vaja-
dzīgos nodokļus. Viņas nevar izpildīt savu pašval-
dības budžetu, nevar izmaksāt algas saviem darbi-
niekiem un niecīgos nespējnieku pabalstus, kāpēc
ari nevar apmierināt visnepieciešamākās izglītības

vajadzības. Tāpēc skolu stāvoklis Latgalē ir ārkār-
tīgi slikts.

Tālāk es gribētu apstāties pie jautājuma, kāpēc
stāvoklis Latgalē ir sliktāks nekā pārējā Latvijā, Tas
ir tāpēc, ka vietējās pašvaldības, kungi, ir jūsu ro-
kās, ka tās vadā vai nu Latgales kristīgo, vai Latga-
les dēmzemnieku pārstāvji. (F Ozoliņa starpsau-
ciens.) — Jums gan bija noteikšana, Ozoliņa kungs,
bet ne mums! — Skolu vadītāji apriņķu valžu
priekšsēdētāji, kuri reizē ar to ir arī skolu valžu
priekšsēdētāji, vārda tiešā nozīmē Latgales skolas
terrorizē. Viņi rīkojas tā: ja vienā skolā ir kāds pro-
gresīvs skolotājs, tad šī skola nedabū laikā ne mal-
kas, ne mācības līdzekļu, ne arī skolas solus. Mums
Latgalē ir ļoti daudz tādu skolu, kur skolas bērni nāk
paši ar saviem soliem. Katru rītu gan viņi tos ne-
nēsā, bet viņi tos ir iegādājuši un skolās sēž paši uz
saviem soliem, tāpēc ka pašvaldības tos nedod pie-
tiekošā apmērā. Bet skolām, kuras stāv tuvāk šai
valdošai kliķei, ir samērā pietiekoši mācības līdze-
kļu; tām ir samērā pietiekoši arī skolas solu.

Ja salīdzināsim tās skolas, kuras ir jūsu vadībā,
labā spārna, vadībā — es nesaku to uz Jums, Ausēja
kungs, — kas ir Latgales pilsonisko partiju vadībā
— ar Rīgas skolām, kas ir mūsu partijas vadībā, tad
Jūs, Ausēja kungs, nevarēsit nosaukt tāda piemēra,
kur Rīgas skolu valde nebūtu devusi vienlīdzīgi, vie-
nādā apmērā i mācības līdzekļus, i citus mācības
piederumus, šeit Aberberga kungs, cik es zinu,—
es esmu stipri interesējies par Rīgas skolām —, ne-
maz negrib šķirot vienu skolu no otras. Viņš ska-
tās citādi, Ausēja kungs; kaut arī skolā būtu Jūsu
novirziena skolotāji, viņš tomēr apzinās, ka skolās
bērni ir kā no labā spārna, tā arī no kreisā spārna
aprindām. Viņš apzinās, ka tādēļ būtu ļoti netaisni,
ja nenāktu pretim arī tām skolām, kurās ir labā
spārna skolotāji, jo arī tās skolas apmeklē strādnie-
ku bērni, darba tautas bērni, nevis tikai turīgo ap-
rindu bērni vien, kādēļ arī nedrīkst šinī ziņā nodar-
boties ar polītiku un šīm skolām izdalīt mazāk pa-
balstu, mācības līdzekļu un citu pabalstu; tie ir
jādod taisnīgi un pret visām skolām jāizturas ar va-
jadzīgo objektivitāti.

Latgalē tas tā nenotiek. Taisni otrādi: ja tur
kādā skolā ir kāds progresīvs skolotājs, tad, nerau-
goties uz to, kādi bērni šinī skolā iet, kaut arī tur
ietu lielākā daļa turīgo aprindu bērni, šī skola neda-
bū ne mācības līdzekļu, nedabū arī kārtīgi malku,
nedod tai arī kārtīgas telpas, un par remontiem nav
ko domāt. Bieži vien lieta noiet tik tālu, ka pasa-
ka, ka tik ilgi, kamēr šinī skolā būs tāds vai tāds
skolotājs, šai skolai netiks sniegts nepieciešamais
atbalsts. (F. Ozoliņš no vietas: «Faktus nosauciet,
Muižnieka kungs!»)

Ja Jūs prasāt faktus, tad jāsaka, ka skolu val-
des priekšnieks Švirksta kungs, Latgales demokrā-
tiskās zemnieku apvienības biedrs, tādas skolas ne-
atbalsta. (F. Ozoliņš no vietas: «Viņš ir ļoti ener-
ģisks kungs!») Jā, viņš ir ļoti enerģisks — taisni
Jūsu partijai; — tādēļ arī mēs viņu saucam par
«enerģisko kungu»; bet jāsaka, ka šogad viņš nav
pieņēmis neviena skolotāja, kurš nebūtu viņa par-
tijas biedrs. Taisni otrādi: viņš ir piespiedis vairāk
skolotāju iestāties savā partijā. (F. Ozoliņš no vie-
tas: «Piespiedis?») Jā, viņš ir piespiedis! Es varu
nosaukt pat_to skolotāju vārdus, kuri nebija viņa
partijas cilvēki un nemaz nesimpatizēja viņam, bet
viņš piespieda viņus iestāties savā partijā. Daudz
skolotāju ir nostaigājuši bez darba ilgāku laiku, ja
viņi nav bijuši viņa partijā, bet tiklīdz viņi ir izpildī-
juši šīs partijas anketu un iestājušies šinīpartijā, tū-
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liņ otrā dienā viņi ir pieņemti darbā. — Tā ir ar
Daugavpils apriņķa valdes priekšsēdētāju Švirksta
kungu.

Labāk nerīkojas arī jūsu ieceltais priekšsēdētājs
Rancana kungs Rēzeknes apriņķī. (Sauciens no vie-
tas: «Viņš jau ir slims!») Tas ir ļoti labi, ka viņš Ir
slims: tad vismaz vienu laiku mūsu skolas būs pa-
sargātas no viņa terrora. Mēs varam būt ļoti prie-
cīgi, ka viņš slimo, un varam tikai vēlēties, lai viņš
ilgāk slimotu. (Starpsaucieni.) Jums liekas, ka tas
ir bezkaunīgi, ko es saku, bet man jāsaka, ka tas tā
ir. Man kā tautas pārstāvim jāsaka, tas, ko es zinu,
Ja jūs gribat apgāzt šos faktus, jūs varat nākt un to
darīt; varbūt ari citur jūs tos varat apgāzt. (F.
Ozoliņa starpsauciens.) Es, Ozoliņa kungs, esmu
spiests apgalvot, ka tas tā ir. Es varu minēt arī
to skolotāju vārdus, kas ir iestājušies viņa partijā.
(Starpsaucieni.)

Runājot par_ Rēzeknes apriņķa valdes priekšsē-
dētaja rīcību, jāaizrāda, ka viņš pieņem par sko-
lotājiem tos, ko atbalsta vietējais baznīckungs. Ja
vietējais baznīckungs piekrīt kāda skolotāja iecel-
šanai amatā, tad viņu ieceļ, bet ja tas nepiekrīt —
neieceļ. Pasakait, kur šeit ir likumība, kur ir lietde-
rība! Es saprastu, ja prasītu padomu no skolas pa-
'domes, bet Latgalē to nedara. Rīgā ievēl skolotā-
jus skolas padome un apstiprina izglītības kommisi-
jā resp. izglītības nodaļas valde. Latgalē to dara
citādi: skolotājus faktiski pieņem apriņķa skolas
valde (M. Kallistratova starpsauciens).

Kaļļistratovs saka, ka tur Latgalē esot kolonija.
Tiešam, tagad tur ir izveidojusies it kā kolonija, kas
iet izglītībai un skolu politikai pretējā virzienā. Par
skolotajiem pieņem tikai tādas personas, kas cītīgi
apmekle_ baznīcu, kas baznīcā cītīgi skaita pātarus.
(F. Ausēja starpsauciens.) Varbūt, Ausēja kungs,
ari tie ir izglītoti cilvēki, kas iet baznīcā un skaita
pātarus — _pret tiem mums lielu iebildumu varbūt
nevarētu but (starpsaucieni), bet man jāaizrāda, ka
Latgale parasti tie cilvēki, kas iet baznīcā, tās skolo-
tajās, kas iet baznīcā un skaita pātarus, ir ļoti iero-
bežotas savas zināšanās. (Starpsaucieni.) Viņas ne
par ko neinteresējas, neinteresējas ne par bērnu au-
dzināšanu, ne par literatūru, tāpat neprot arī latvie-
ša valodu. Bet vienu gan viņas,Ausēja kungs, zina!
Viņas zina ļoti labi poļu valodu, tāpēc ka viņas ir mā-

< cījušas pie poļu mašīnām. Un šīs nu galvenā kārtā
tiek protežētas par skolotājām Latgalē. Notiek pat
vēl tā, ka tiek izcelts viens otrs progresīvs skolo-
tājs no pārziņa vietas un viņa vietā iecelti par skolu
pārziņiem taisni tādi elementi. (F. Ausēja starpsau-
ciens.)

Kas attiecas uz skolotāju tiesībām, tad Jūsu
starpsauciens ir ļoti pareizs. Tagad par skolotā-
jiem nevar pieņemt tādus, kas nav beiguši skolotāju
institūtu, vai kam nav skolotāja tiesības. Pieņemt
skolotājas, kas beigušas skolotāju institūtu un ko
protežē draudzes gans, būtu mazāks grēks. Tas ir
pareizi. Bet Latgalē ir vēl viens institūts, kurš ga-
tavo ticības mācības pasniedzējus, ko ne labprāt pa-
sniedz paši baznīckungi. Un tur nu neprasa skolo-
tāju institūta beigšanas atestātu. Tur galvenā kārtā
izbīda tādas skolotājas, par. kādām es jau runāju.
Ausēja kungs, redziet, taisni šīs ir tās noteicējas
Latgales skolās, tādēļ ka viņas var katram skolotā-
jam piedraudēt ar atlaišanu, ar izrēķināšanos.

Sevišķi bēdīgi, pēc mūsu ieskata ir tas, ka arī
Latgales skolotāju audzināšanas iestādes, paši insti-
tūti ir nonākuši šo aprindu rokās — piemēram Dau-
gavpils skolotāju institūts. Par šo institūtu visma-

zāk rakstīts avīzēs, mazāk kā par Rēzeknes institū-
tu, un mazāk tas pieminēts arī no Saeimas katedras.
Man jāsaka, ka Daugavpils skolotāju institūts fakti-
ski ir Latgales kristīgo rokās. Ne jau dīrektrise Sei-
le, kura ir Latgales demokrātiskās partijas biedrene;
ir vadītāja, bet vadītāja ir jūsu partijas biedrene
Agnese Garijon, kurai nav pasniedzējas'tiesību sko-
lotāju institūtā, kura, varbūt, tur skaitās par pa-
matskolas klases audzinātāju, kura nodarbojas Dau-
gavpils skolotāju institūtā ne ar audzināšanu,_bēt ar
audzinātāju terrorizēšanu un ar citu skolotāju iz-
spiegošanu. Viņa ir nonākusi tiktāl, ka izspiego skolo-
tājus caur durvju atslēgas caurumu, ko skolotāji da-
ra klasēs. Sakait, Ausēja kungs, vai tas ir skolotā-
jas cienīgs uzdevums, vai tāds var būt par citu sko-
lotāju audzinātāju! Pasakait, kungi, kādi var būt
tie jaunie skolnieki, skolotāji, kas izies no šī insti-
tūta, kas būs pieradināti pie līšanas un spiegošanas!
Es domāju, ka viņa nav cienīga ieņemt šo vietu, un
es esmu pārliecināts, ka tikmēr, kamēr jūsuLatgales
kristīgiem būs noteikšana par Latgales skolām, būs
arī spiegošana caur durvju šķirbām, atslēgu cauru-
miem u. t. t. Tikmēr mūsu skolās tiks veicināta līša-
nas un spiegošanas polītika.

Ne labāks stāvoklis ir Rēzeknes skolotāju insti-
tūtā, kurš oficiāli skaitās Latgales kristīgo aizgād-
niecībā. Tur Latgales kristīgiem nepietika ar to,
ka viņi institūtā bija iecēluši vicedīrektoru no sa-
vām aprindām; viņiem vajadzēja iet vēl tālāk un
dabūt savās rokās arī direktora posteni. Man jāsa-
ka, ka Rēzeknes skolotāju institūts ir īsts klerikālu
institūts, un es brīnos, Latgales kristīgo kungi, kā-
pēc jūs esat atvēruši Aglonā garīgo ģimnāziju,, ja
jums garīgās ģimnāzijas vietā ir garīgie institūti
Daugavpilī un Rēzeknē, kur sagatavo un audzina
nākošos skolotājus.

Kādi ir apstākļi šinīs divos institūtos? Pirm-
kārt — bērniem katru svētdienu jāiet baznīcā. (Sau-
ciens no vietas: «Pareizi!») Jūs sakāt «pareizi», bet
likumā taču nav teikts, ka bērniem katru svētdienu
jāiet baznīcā; tā tad likums tiek pārkāpts. Rīgā nav
tādu skolu, kas ar varu piespiestu bērnus svētdienā
iet baznīcā. Tālāk — rīta lūgšana obligātoriska vi-
siem, vienalga, vai bērnu vecāki to vēlas, vai nē.
Mūsu skolu likums nosaka, ka ticība ir katra pilso-
ņa brīva lieta, ka katrs pilsonis var noteikt, vai savu
bērnu sūtīt baznīcā, vai nē, vai viņa bērnu piespiest
pātarus skaitīt, vai nē. Šīsneobligātoriskās lietas
Latgales skolotāju institūtos pārvērstas par obligā-
toriskām. Citur tādus apstākļus nezinu.

Tālāk—Rēzeknes skolotāju institūtā bija plaša
bibliotēka ar visādām grāmatām, kas pieejamas sko-
lēniem, sevišķi jaunajiem skolotājiem, kam institūts
jāatstāj ka nobriedušiem, kā tādiem, kas vispusīgi
iepazinušies ar visu. Mācībās bieži gadās vajadzība
iepazīties ar kreisāko, sociālistisko novirzienu rakst-
niekiem, zinātniekiem un arī pilsoniskā novirzie-
na zinātniekiem, rakstniekiem, filozofiem u. 1.1. Mū-
su augstskolā ir tā: jako pasniedz, tad pasniedz vi-
su novirzienu zinātniekus, nevienu nemet ārā.
Augstskolas studenti var iepazīties ar visu novirzie-
nu zinātniekiem un rakstniekiem, lai patstāvīgi, brī-
vi spriestu. Ka ir Rēzeknes skolotāju institūtā? Tik-
ko tika pie varas Latgales kristīgo vīri, no Rēzek-
nes skolotāju institūta bibliotēkas izmeta ārā ne ti-
kai sociālistisko rakstnieku un zinātnieku grāmatas,
bet pat mēreno pilsoņu grāmatas. Sakait, vai tas
ir pareizi! Es domāju, ka nē. Rēzeknes skolotāju
institūta direktoram nebija tiesību izmest no institū-
ta bibliotēkas tādas grāmatas,kas nesaskan ar viņa
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politiskiem uzskatiem. Ja viņš to ir darījis, tad
iznāk, tā, ka šis institūts nav vairs valsts iestāde,
bet Latgales kristīgo zemnieku un baznīckungu no-
daļa, vienas konfesijas skola._ Tad ta vairs nav tāda
skola, kurā var smelties zināšanas visu novirzienu
ļaudis.

Tālāk — par ticības macības_ pasniegšanu skola.
Ticības mācība skolotāju institūtos pārvērsta par
obligātorisku priekšmetu. Neviens audzēknis ne-
drīkst atteikties no tās. Tā tad pat ebreju var pie-
spiest to mācīties, pāriet katoļu, ticība. Ar vardu
sakot, tagad dara to pašu, ko mes sava laika redzē-
jām bijušās Krievijas skolotāju institūtos. Ari tur
«pravoslavije» bija pirmā vietā, kas nebija «pravo-
slavnij» , tam no institūta vajadzēja izstāties. Tagad
laiki ir tā pārveidojušies, ka tas, kas nav izlūdzies
žēlastības no baznīckungiem, kas nav viņu kalps,
nav līdējs, Latgalē nevar dabūt skolotāja vietu un
arī nevar mācīties par skolotāju; to mākslīga kārta
provocē par kommūnistu. Pastora kungs, visus au-
dzēkņus, ko Jūs provocējāt par kommūnistiem, vē-
lāk pierādījumu trūkuma dēļ attaisnoja. Jūs nonā-
cāt pat tiktāl, ka vicedīrektors pats gāja uz polītisko
pārvaldi un nodeva savus audzēkņus. Sakait, kāds
respekts var būt audzēkņiem pret šādu savu di-
rektoru! Kā lai skatās uz šādu cilvēku? Es domāju,
ka viņa autoritāte ir ļoti zema, ja viņš pats nevar
noteikt par saviem audzēkņiem. Tik ilgi, kamēr
Rēzeknes skolotāju institūta vadība bija progresīvo
skolotāju rokās, kamēr tur vēl bija Skrodera uti
Adamsona kungi, tikmēr nevajadzēja iet uz polīti-
sko pārvaldi, tikmēr nebija arī nekādu sūdzību.
(Starpsaucieni.) Tas bija tāpēc, ka šiem skolotājiem
bija īstā lietas izpratne. Viņus skolnieki cienīja.
Turpretim jūsu ieceltiem skolotājiem nav cienības
pie skolniekiem, un viņi savās vietās var palikt tikai
ar polītiskās pārvaldes palīdzību. Man šķiet, ka tas
ir gaužām bēdīgi, un es domāju, ka skolotājs, pat
konservatīvs skolotājs nevar atzīt, ka audzinātājam,
lai uzturētu savu prestižu, jāgriežas pie politiskās
pārvaldes. Es domāju, ka tas ir pārāk zems līdze-
klis, ar ko uzturēt autoritāti.

Savu runu beidzot, apstāšos vēl pie dažiem rak-
sturīgākiem piemēriem no Latgales skolu dzīves.

Viens vidusskolas audzēknis kādā izrīkojumā
izteicies nicinoši par 1905. gada revolūciju. Cik mēs
zinām, par 1905. gada revolūciju pat mūsu pilsoni-
skie darbinieki ir izteikušies samērā atzinīgi, ir tei-
kuši, ka 1905. gada revolucionāri ir bijuši cēli cilvē-
ki, kas nav varējuši paciest cara jūgu un kas ilgoju-
šies pēc brīvības. To ir teikuši ari pilsoniski darbi-
nieki, nerunājot par strādniekiem, sociāldemokrā-
tiem. Bet Varakļānos kādā izrīkojumā viens sko-
lēns referēja par 1905. gadu — protams, jūsu prote-
žētā direktora vakarā — un izteicās tā, ka 1905. ga-
da darbinieki esot bijuši razbainieki, esot bijuši slep-
kavas, kas uzstājušies pret taisnu valdību, pret tais-
nu varu, pret likumīgu, Dieva ieceltu varu. Tāpat,
man jāsaka, arī kāds jūsu deputāts vienā no lauk-
saimniecības kommisijas sēdēm izteicās, ka 1905.
gada dalībnieki esot bijuši slepkavas, zagļi, laupītāji
u. t. t. Tā lauksaimniecības kommisijā izteicās kāds
Latgales kristīgo deputāts. (Sauciens no vietas: «Kā
viņu sauc?») — Jukšinskis! — Es domāju, ka tā
izteikties par 1905. gada darbiniekiem pirmkārt var
tie, kas nekā nezina, un otrkārt, Ausēja kungs, tie,
kas ilgojas pēc vecajiem labajiem cara laikiem. (F

Ausēja starpsauciens.) Ausēja kungs, tā taču ir no-
teikti pretvalstiska runa, kas slavē bijušo Krievijas
monarchiju, tā ir runa pret tagadējo jūsu cildināto
Latvijas valsti. Man šķiet, ka būtu dabīgi, ja jūs

šādu referāta lasītāju noraidītu, pateiktu viņam, lai
viņš šo referātu neturpina. Bet_ taisni otrādi: jus
viņu vēl protežējat. Strādnieciska virziena pārstāv- .
jus, ja tie izsakās pret pastāvošo netaisnību, jus va-
jājat, bet tiem elementiem, kas slavē bijušo varmā-
cības iekārtu, jūs dodat pat paaugstinājumus. Sa-
kait, kungi, vai tā ir konsekventa izturēšanās.
Viens šāds jūsu protežēts skolotājs ir dabūjis pat pa-
augstinājumu, ir pārcelts uz Rēzeknes vidusskolu
direktora vietā. Viņš ir dabūjis paaugstinājumu par
to, ka ir slavējis Krievijas monarchismm

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Muižniek,
pēc minūtes izbeigsies Jūsu runas laiks.

I. Muižnieks (turpina): Ilgi es vairs nerunāšu,
vēl tikai kādas 5 minūtes, un tāpēc negribu nemaz
prasīt pagarināt man runāšanas laiku.

Tagad es gribētu minēt vēl dažus piemērus, ka
Latgalē vajā progresīvos skolotājus. Starp citu,
kāds skolotājs Voitkans, strādājot Bukmuižas pa-
matskolā, nav varējis paciest, ka skolas apkalpotajā,
baznīckunga piesūtīta, pastāvīgi viņam seko, pastā-
vīgi viņu izspiego un novēro pat pa durvju atslēgas
caurumu. Sakait, vai tas ir attaisnojami! Šo apkal-
potāju sūtījis vietējais baznīckungs, un tam tadjiu
arī viņa sniegusi visas ievāktās ziņas. Skolotājs,
nevarēdams paciest, ka viņu izspiego, izspiego glu-
ži nevainīgu cilvēku, aizgāja prom no skolas darba.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Muižniek,
es lūdzu Jūs drusku pārtraukt runu. Iesniegts priekš-
likums:

«Lūdzam pagarināt deputāta Muižnieka runas laiku uz
30 minūtēm.»

Runātājs pats nevēlējās tik daudz. Vai Augsta-
jam namam būtu kādi iebildumi? (Saucieni no vie-
tām: «Nav!») — Lūdzu turpināt runu.

I. Muižnieks (turpina): Skolotāji Rēzeknes ap-
riņķa valdē ierodas pēc algas. Apriņķa valdes ap-
kalpotāja Visocka, apriņķa valdes priekšsēdētāja uz-
devumā, iet un iekasē no katra skolotāja baznīcai
par labu zināmas artavas. Sakait, vai tās nav pie-
spiedu nodevas partijai! To skolotāju vārdus, kas
naudu nedod, paziņo apriņķa valdes priekšsēdētā-
jam, kas tanī pašā laikā ir arī apriņķa skolu valdes
priekšsēdētājs, lai ar viņiem vēlāk varētu izrēķinā-
ties. (Starpsaucieni.) Es taču minēju arī uzvārdu.
Ja neticat, varat pārliecināties par šo ziņu pareizī-
bu. Pārliecinaities, tad redzēsit, ka tas ir taisnība.
(Starpsaucieni.) Tas viss liecina, ka tāds stāvoklis
turpmāk nav ciešams (starpsaucieni).

Ir atlaists skolotājs Voitkans, tālāk atlaists sko-
lotājs Strupišs, kas pārcelts par rezerves skolotāju.
Viņa vietā Mežvidos ielikta jūsu partijas biedrene,
kas nedara nekā cita, kā tikai vadā bērnus uz baznī-
cu. Tālāk skolotājs! Staško no Dricāniem pārcelts
uz Bukmuižu sliktākā skolā. Tas darīts tāpēc, ka
Šis skolotājs ir sociāldemokrātu partijas biedrs. Pret
viņu atkal pilnā mērā ir izlietotas represijas, ko
jums nebija tiesība darīt. Vārdu sakot, jūs esat da-
rījuši visu iespējamo, lai terrorizētu skolotājus, kam
ir citādi uzskati nekā jums, un saliktu vietās tikai
savējos.

Kāds skolēns sarakstījis kādu sacerējumu. In-
spektors to nodevis politiskai pārvaldei. (Starpsau-
cieni.) Vai tā vajadzēja darīt? Sacerējumu, ko bi-
ja uzrakstījis skolnieks, lai tas būtu, kāds būdams,
audzinātājam nevajadzēja nodot iestādēm, kas no-
darbojas ar politisku izmeklēšanu. Šādai rīcībai
skolā nav vietas (starpsaucieni), bet Latgalē tai ir
vieta.

Tālāk minēšu piemēru par kādu Bērzpils paga-
sta skolotāju, kas pasniedz ticības mācību. Tur at-
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sūtītas pabalstam no Sarkanā krusta drēbes, un ti-
cības mācības pasniedzēja stāstījusi bērniem, lai
tikai no Dieva puses nevelkot šīs drēbes mugurā, jo
tas esot novilktas miroņiem, un ja ģērbšot tās mu-
gura, tad saslimšot ar visādām lipīgām slimībām un
nomiršot. (Starpsauciens pa labi.) Sarkanais krusts
taču nav musu iestāde, tur sociālisti nesēž. Man lie-
kas, Ausēja kungs, tursēž jūsu ļaudis. Bet, kungi, no-
iet tiktalu, noiet līdz tādam absurdam, ka sāk bērnus
baidīt, to nu es nesaprotu^

Un
tiešām, daži bērni sa-

baidās un_ saslimst,_ domādami, ka viņiem mugurā
miroņu drebēs, jo bērns daudz ko var iedomāties.

Redziet, ko pielaiž skolās un ko protežējat jūs,
baznīckungi! S_kolotaji, kuriem nav izglītības un jē-
gas, ir noteicēji, jo viņiem ir tuvi sakari ar baznīe-
kungjem un jūsu valdīšanu.

Šie ir tikai mazi piemēri no skolu dzīves.
Vel varētu minēt Daugavpils pilsētas baznīc-

kungu jebdekānu Vizuli, kurš ir jūsu partijas biedrs.
Viņš pagājuša gada, atklāti aģitējis, lai latviešu bēr-
ni rieapmekle latviešu pamatskolas, bet lai apmeklē
poļu skolas. Atkal redzama zināma pārpoļošanas
tendence.

Redziet, galu galā, Ozoliņa kungs, es varētu mi-
nēt tik daudz piemēru, ka jums vai, pareizāki, vie-
nam objektīvam klausītajam pat mati sāktu stāvus
celties. (Starpsaucieni pa labi.) Pareizi, tur ir tik
briesmīgs terrors un izrēķināšanās, kādi nav redzēti
nekad.

Ievērojot visu to, mēs jums nevaram turpmāk
uzticēt Latgales skolu lietu vadīšanu, ko jūs esat
noveduši pie bezdibeņa. Latgales izglītības lietas
taisni jūsu valdīšanas laika ir slīdējušas arvien ze-
māk un zemāk, un tikmēr, kamēr jūs" būsit noteicēji
šais lietas, mes jums nevaram uzticēt ne graša.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šeleram.

L. Sēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāci-
ski)*): Mani kungi! Vācu frakcija nebūtu runājusi
pie I'zglītības ministrijas budžeta, ja deputāts Dēķens
tik negaidīti asa un netaisnā veidā nebūtu aizskāris
minoritātes un_speciāli Latvijas vācietību. Viņš pār-
met sevišķi pēdējiem netaisnas priekšrocības bu-
džeta līdzekļu sadalīšanā kulturāliem mērķiem, ap-
galvo, ka vācieši norobežojas no latviešiem un nav
svētījuši kopjgi ar latviešiem Latvijas skolu desmit-
gadu pastāvēšanu, bet tikai atsevišķi skolu autono- ,
mijasjikuma pieņemšanas desmito gada dienu. Un
tad kā vainujvisai mūsu zemes vācietībai pieraksta
kādu valstsvācu laikraksta «Der Pfadfinder» Balti-
jas numuru.

Deputāts Dēķens pie budžeta apgalvoja (kas re-
dzams pēc stenogrammām), ka vācieši saņēmuši
119% vairāk nekā viņiem izglītības mērķiem liku-
mīgi pienāktos, pie kam esot apmierinātas visas vā-
cu kulturālās vajadzības, turpretim latviešu iedzī-
votāju vajadzības atstātas novārtā. Ka šie skaitļi
ir nepareizi, pat ja pierēķinātu klāt visām minoritā-
tēm vienādo teātru subsīdiju, pierādās jau apskatot
budžetu. Un visus vācus var uztraukt apgalvojums,
ka budžets ir apmierinājis pilnā mērā visas mūsu
kulturālās vajadzības.

Dēķena kungs zina diezgan labi, ka minoritātes
pabalstus skolām budžeta kārtībā saņem pēc vhm
iedzīvotāju, bet ne skolēnu skaita, ka mūsu skolēnu
skaits relatīvi ir daudz lielāks kā citām tautībām, ka
bieži vācieši, sevišķi uz laukiem, dzīvo ļoti izkaisīti
un, tā kā daudzos gadījumos viņiem pagastā nav 50
bērnu skolas vecumā, tiem pašiem saviem Iīdzek-

*) Runātāja atreferējums.

ļiem jāuztur vairākas pamatskolas, nerunājot nemaz
par vidusskolām. Vācu tautības, sevišķi nabadzī-
gākas strādnieku šķiras iedzīvotāji, kas, ievērojot
nepieciešamību, ar lielām grūtībām apliek sevi ar
paris latu nodokli gadā, lai tikai aizkavētu līdzekļu
trūkuma dēļ draudošo skolu samazināšanos, pareizi
noveries sociāldemokrātiskas partijas iestāšanos
par zināmu speciālu līdzekļu atvēlēšanu neparedzē-
tam vajadzībām un šīs partijas lēmumu balsot pret
Izglītības ministrijas budžetu.

Tāpat man ir pilnīgi nesaprotams, kā Dēķena
kungs var apgalvot,_ka vācieši nav piedalījušies La-
tvijas skolas pastāvēšanas desmit gadu svinībās, bet
svetījuši_tikai autonomijas

^
likuma pieņemšanu. Lie-

tas apstākļi, par kuriem Dēķena kungs informēts gan
personīgi unarī speciāli, un kas publicēti presē; ir
sekojoši: Vācu skolas svētīja līdz visas trīs svētku
dienas par godu Latvijas skolas desmitgadu pastā-
vēšanai. Visasvacu skolās notikuši akti, kuros no-
radīts uz šo svētku nozīmi. Visu Latvijas skolu lie-
lajos sporta svētkos vāciešipiedalījušies ne tikai ak-
tīvi, bet ļoti dzīvi arī kā skatītāji. Un, beidzot, lielo
skolu izstādi ļoti intensīvi apmeklējuši vācu skolotā-
ji un skolēni. Ja vācu skolas nav pašas neko izstā-
dījušas, tad viņas par to nav vainojamas, bet gau
vienīgi šīs izstādes sarīkotāji. Kamēr latviešu sko-
las par to bija informētas jau labi sen, jeb arī viņām
bija jau sagatavots izstādes materiāls, vācu skolāmto paziņoja tikai nedēļu pirms izstādes atklāšanas, taka tin fiziski nebija iespējams sagatavot attiecīgos
izstādāmos priekšmetus.

Pilnīgi nesaprotams ir pārmetums par skolu au-
tonomijas likuma desmitgadu pastāvēšanas svētīša-
nu. Vai vāciešiem pec tam, kad tie kopā ar savasdzimtenes līdzbiedriem — latviešiem nosvētīja La-tvijas skolas desmitgadu pastāvēšanu, nevajadzēja
ar atzinību atcerēties arī dienu, kad likumīgi ievēro-tas viņu dabiskas tiesībasrupeties pašiem par savu
kultūru? Vai citāda izturēšanās nebūtu bijusi nepa-teicīga un nepatriotiska uzskatu izspiegotāju acīs?Un ari so dienu mes nesvētījām vieni paši. bet kopāar valdibasun parlamenta pārstāvjiem — pie ku-riem piederējāt arī Jus, Dēķena kungs, — un latvjusabiedrības pārstāvjiem.

Un tagad nu nāk tas daudzējādā ziņā bēdī-gākais. Pagājušo pirmdien Dēķena kungs izglītības
kommisijā paziņoja, ka viņš vēloties pacelt dažusjautājumus attiecībauz vācu skolu, un proti, sakarā
ar vienu rakstu kādā Minchenes laikrakstā un
valstsvācu laikraksta «Der Pfadfinder» šī gada 1
burtnīca. Šorakstu es lasīju, bet «Der Pfadfinder»
man nebija pazīstams. Es paziņoju, ka esmu armieru, pec iepazīšanas ar to, ievākt visus vajadzī-gos materiālus. lai atbildētu uz šo jautājumu un to
lietu noskaidrotu. Bet jau pirms nākošās izglītības
kommisijas sēdes notikšanas, kad Dēķena kungam
nebija nekāda materiāla par šiem jautājumiem, viņš
atrada par iespējamu brīva tulkojumā citēt no šīs
burtnīcas veselu rindu valstsvācu pfadfinderu aiz-
rādījumus par Latviju un taisīt no tā savus neparei-
zos slēdzienus. ' Pa to laiku es, kaut arī ar lielām
grūtībām, ieguvu vienu «Der Pfandfinder» eksem-plāru, jo to nevar dabūt pirkt, bet gan tikai aizņem-
ties. Es labprāt izlietoju gadījumu, lai konstatētu,ka šī burtnīca tiešam satur veselu rindu netaktību,
kas liekas jo rupjāki tapec, ka šī pfadfinderu grupaLatvija uzņemta ļoti viesmīlīgi. Ja Dēķena kungsvienigito butu konstatējis, vai pat vēl asāk apzīmo-gojis šādu uzstāšanos, es nekad neuzstātos pret vi-
ņu šinī lietā. Bet ko no visa iztaisa Dēķena kungs?Viņš pieņem par neapstrīdamu patiesību, ka pirma-
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vots visām šīm nepatiesām informācijām un takta
trūkumiem ir mūsu vācu - baltiešu pfadfinder!. Un
tālāk no visa tā viņš taisa slēdzienu, ka musu vācu
jaunatne tiek audzināta visa latviskā nonicināšanas
garā.

Ir grūti pie tamlīdzīgiem apgalvojumiem nepa-
likt asam. Bet tā kā es šeit runāju kā savas tautī-
bas pārstāvis un kā partijas cilvēks nemēģinu aiz-
stāvēt kaut kādas partijas intereses, tad man šī lie-
ta stāv ļoti tuvu un es gribu izslēgt visu personīgo.
Ar faktiem un dokumentiem pierādāms, ka mūsu
vācu-baltiešu pfadfinderu savienības vadītājs neka-
vējoši pēc iepazīšanās ar šo burtnīcu nosūtījis rak-
stisku protestu «Der Pfadfinder» par minētās burtnī-
cas saturu un arī viņas izplatīšanu. Tas noticis jau
5. aprīlī, tā tad pirms Dēķena kunga runas un ari
pirms viņa pieprasījuma izglītības kommisijā. Tāpat
pirms Dēķena kunga runas mūsu vācu biedrība La-
tvijā uzņēmusi šo pašu jautājumu dienas kārtībā, lai
rastu ceļus un līdzekļus, kā pasargāt sevi no tādiem
nepatīkamiem publicējumiem ārzemēs.

Tāda bija vāciešu rīcība un domas Latvijā. Bet
ko šeit turpretim darīja sociāldemokrāts Dēķens?
Visa vācu cenšanās iziet uz saprašanos, kamēr Jus

, sējat nesaticību. Bet bēdīgais pie šīs pret minoritā-
tēm vērstās Dēķena kunga runas ir tas, ka viņš
to noturēja zem izkārtnes: «Kā panākt labāku sa-
prašanos starp latviešiem un vāciešiem.» Protams,
ar šādu runu nē, Dēķena kungs! Ja Jūs patiešām vē-
laties panākt saprašanos, kāpēc tad Jūs runājat šeit
par valstsvācu pfadfinderu darbiem, par kuriem mēs
neesam atbildīgi, kurpretim Jums vajadzētu visā
klusībā, izlietojot visu savu iespaidu, piespiest La-
tvijas skautu organizāciju atļaut atkal vācu pfadfin-
deriem lietot

^
mēģinājumos savu mātes valodu, lai

tie atkal varētu iestāties šinī organizācijā un strādāt
kopā ar saviem dzimtenes līdzbiedriem — latvie-
šiem. Jeb, kāpēc Jūs neuzstājaties par to Latvijas
universitātes studentu padomē, kur arī netiek pie-
ļauta vācu valodas lietošana? Kā Jūs gribat panākt
saprašanos, ja Jūs necīnāties pret Latvijas vācu jau-
natnes mātes valodas apspiešanu no latviešu jaunat-
nes puses. Izglītības kommisijā es esmu godīgi ie-
stājies par saprašanos un kopdarbību, bet neesmu
mēģinājis sēt nemieru, norādot uz man zināmām
netaisnībām un apspiešanām. Esmu pat iesniedzis
pozitīvus priekšlikumus. Starp citu esmu devis pa-
domu vispirms savest kopā abu tautību skolotājus
un tad tikai skolēnus. Es ceru un domāju, Dēķena
kungs, jo pazīstu Jūs jau sen no daudz labākas pu-
ses, ka runas dedzīgums Jūs aizveda tālāk, nekā to
gribējāt, un ka, mierīgi pārdomājot, arī Jūs nāksiet
pie citādiem slēdzieniem.

Kas attiecas uz vācu tautību, tad, mani kungi,
varu jums paskaidrot, ka ne tamlīdzīgas runas, ne
ari bēdīgie piedzīvojumi, kādi mums bija jāpieredz
pagājušā gadā,_ neliks cīņā par tiesībām vadoņiem
aizmirst, ka mūs ar dzimtenes līdziedzīvotājiem —
latviešiem vieno kopīgs liktenis un aptver kopīga
telpa, kādēļ arī mums jāatrod saprašanās un kop-
darbība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bruno Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputā-
tu kungi! Vispirms dažus vārdus par Šēlera kunga
runu. Nav mans pienākums aizsteigties priekšā mū-
su frakcijas runātājam izglītības lietās, Dēķena kun-
gam. Bet es uzskatu par vajadzīgu no savas puses
ari šeit jau dažas lietas konstatēt.

Pēc manas dziļākās pārliecības šinī lietā, ja
. Dēķena kungam itin kā pārmet, ka viņš gribējis no-

stāties pret vācu un citu mazākuma tautību kulturā-
lām vajadzībām, tas ir darīts nevietā. Vismazākā
mērā šis apvainojums ir pamatots tai nozīme, ka
Dēķena kungs ir gribējis vērst speciālu uzbrukumu
pret vācu tautu un viņas kulturālām vajadzībām.
Man liekas, deputātu kungi, ir nenozīmīgas tās pie-
zīmes, kuras Dēķena kungs līdzekļu jautājumāir tai-
sījis par vācu skautu viesošanos, salīdzinot ar to
principiālo viedokli, kādu sociāldemokrātu frakcija
vienmēr visos kardinālos mazākuma tautību kultū-
ras jautājumos šeit ir aizstāvējusi. Man liekas, ka
deputāts Sīmanis un citi vācu frakcijas deputāti at-
cerēsies, ka ja vispār kultūras lietās ir kas sasniegts,
tad vienīgos starp latvju deputātiem, kas noteikti šo
minoritātu pamatotās un pareizās prasības aizstā-
vēja, jūs atradāt tikai sociāldemokrātu frakcijā.

Tāpēc mums šodien jāpastrīpo, neatkarīgi no
domu starpībām, kas ir norisinājušās starp Dēķena
kungu un Šēlera kungu, ka sociāldemokrātu frakci-
ja nedomā grozīt savu principiālo stāvokli pret mi-
noritātu kulturālām lietām. Šādu polītiku sociālde-
mokrāti ir piekopuši un turpinās piekopt. Man šķiet,
ka tās nedaudz piezīmes jāuzskata vairāk par zinā-
mu ierosinājumu lietas lietderīgai nokārtošanai.

Negribu izšķirt jautājumu par to, vai ir pareizs
stāvoklis, ka, piemēram, minoritātu kulturālās vaja-
dzības tiek vairāk apmierinātas budžetā un gandrīz
nemaz ar Kultūras fonda pabalstiem tas ir lietderī-
bas jautājums._ Iztaisīt no Dēķena kunga kritiskām
pļezīmem vispārīgu uzbrukumu vācu tautības kultu-
rālam vajadzībām ir pilnīgi nevietā. Tāpat, man
šķiet, _ir nevietā uztraukties par Dēķena kritiskām
piezīmēm par vācu skolu nepiedalīšanos Latvijas
skolu 10 gadu jubilejā. Man šie apstākļi tuvāk nav
zināmi, bet ļoti daudziem, arī strādnieku aprindās,
likās savadi, ka šāda piedalīšanās nenotika. Man
šķiet, ka te atkal nav domāts uzbrukums vācu tautī-
bai, bet tikai zināmā mērā izteicas izbrīna, kāda val-
dīja Latvijas sabiedrībā. Šēlera kungam bija iespē-
jam^ to

noskaidrot
^
mierīgā gaitā, bez aizdomām, ka

gribēts uzbrukt vācu skolām.
Tālāk — jautājums par «Pfadfinderiem», par

vācu skautu viesošanos Latvijā. Arī te Šēlera kun-
gam ir nepareizs viedoklis. Neatkarīgi no tā, vai
tie bijuši vācu skauti, vai citu tautību skauti, būtu
maldīgi domāt, ka tad, jamēs uzņemam Latvijā kā-
,dus viesus un ja viņi vēlāk ievieto savās mājās kādā
laikrakstā tādus rakstus, kurus par korrektiem un
piemērotiem nevar uzskatīt, mēs nedrīkstam par šo
jautājumu runāt, nedrīkstam to nosodīt. Nevar no-
stāties uz tāda viedokļa, ka tad, ja mēs sakām, ka
tie bijuši vācu skauti, mēs esam uzbrukuši vācu tau-
tības iedzīvotājiem Latvijā. Tam, Šēlera kungs, nav
nekāda pamata. (F. Selera starpsauciens.) Nav pa-
mata domāt, ka sociāldemokrātu frakcija ar sava
runātāja Dēķena muti šinī lietā gribējusi pārmest vā-
cu" tautībai tās nelojālo izturēšanos pret mūsu re-
publiku.

Man šķiet, ka pēc būtības Dēķena aizrādījums
ir vieta._ Mes esam uzņēmuši dažādus ārzemju vie-
sus. Mūsu jaunatne, mūsu SSS organizācija ir uz-
ņēmusi simtiem vācu strādnieku-sportistu, kuri, at-
griezušies mājā, arī ir rakstījuši par Latviju savos
žurnālos vairāk rakstu, _bet mēs neesam atraduši ne-
viena tāda, kādu te citēja mans frakcijas biedrs Dē-
ķens. Luk, no šis puses jāceļ iebildumi. (L. Šēlera
starpsauciens.) Ja tas tā, tad Jums nebija nekāda ie-
mesla un tiesības pārmest Dēķena kungam par viņa
runu, par «Pfadfinder'ā» ievietoto rakstu. (F- Šēlera
starpsauciens.) Šēlera kungs, par to var būt dažā-
das domas, vai kommisijā vajadzēja šo jautājumu
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pārrunāt, vai arī nē. Pilnīgi nevietā ir Jūsu lielā
uztraukšanās un jautājuma nostādīšana tā, it kā tas
būtu uzbrukums vācu tautībai. Tas, kungi, mīksti
izsakoties, ir lielisks pārspīlējums. Es domāju, ka
Dēķena kungs nāks pats, un runās un pateiks, kā
viņš to domājis, bet, lai neceltos pārpratumi, man
vēlreiz jāaizrāda, ka tas nav domāts kā uzbrukums
vācu tautībai. (L. Šēlera starpsauciens.)

Ja Šēlera kungs nobeidza savu runu ar to, ka
jāmeklējot saprašanās starp dažādām tautībām, ka
dažādu tautību jaunatnei jāejot kopdarbības ceļš,
tad man jāaizrāda, ka strādniecība, darba jaunatne
šo ceļu jau iet. Mūsu jaunatnē, mūsu SSS organi-
zācijā apvienota ne tikai latviešu jaunatne, bet arī
vairāk simtu krievu, vācu, poļu un ebreju jaunatnes.
Tā tad strādniecības vidū jau ir atrasts šis kopdar-
bības un saprašanās ceļš. Ja Šēlerakungs to izcēla
kā vēlamu parādību, tad man jāaizrāda, ka strād-
niecība praktiski jau ir gājusi šo ceļu.

Tālāk, deputātu kungi, es gribu, apspriežot iz-
glītības resora budžetu, pakavēties pie divi jautāju-
miem, kur es uzskatu sevi par kompetentu runāt
un kur man ir pienākums, ko sacīt. Tas ir jautājums
par fizisko audzināšanu un jautājums par izglītības
resora attiecībām, pret dažām ārpusskolas organi-
zācijām: pret mūsu pionieriem un mūsu organizā-
ciju «Darba Jaunatni». Šinīs 2 lietās mēs nevaram
atzīt tagadējā izglītības resora darbību par pieņe-
mamu.

Ja paskatāmies uz mūsu skolu fizisko au-
dzināšanu, tad jāsaka, ka tā ir ļoti aprobežota.
Mūsu pamatskolās un vidusskolās! fiziskai audzinā-
šanai paredzētas tikai 2 stundas nedēļā, zemākās
klasēs, un augstākās klasēs — tikai viena stunda.
Mūsu skolas joprojām ir palikušas skolas, kur gal-
vena kariā ir gādāts tikai par garīgo attīstību, par
gāngo izglītību, bet kur jaunatnes fiziskā izglītība ir
atstāta, jāsaka bez kādas pārspīlēšanas, pilnīgi no-
vārtā. Vel vairāk: daudz izglītības darbiniekos vēl
līdz šaī dienai valda doma, ka vingrošana ir pilnīgi
nevajadzīga lieta; tā ir lieta, kur izdara vienu otru
brīvu kustību, bet kam lielāka vērība nebūtu pie-
griežama. (Starpsauciens.) Ausēja kungs, fiziskās
audzināšanas inspektors Cekula kungs neatlaidīgi
cīnās, lai pārliecinātu skolu darbiniekus, ka fiziskai
audzināšanai piegriežama lielāka vērība. Tomēr
līdz šim mēs nekā sevišķa neesam darījuši. Mūsu

, fiziskās audzināšanas skolotāji ļoti trūcīgi sagata-
voti, mums nav vajadzīgo līdzekļu. Izglītības mi-
nistrija šinī lietā tikpat kā nekā nav darījusi; tur-
pretim citas iespējas iegūt vajadzīgo literatūru
mums tikpat kā nav. Mēs ilgāku laiku izglītības
kommisijā, tāpat citur, arī skolotāju aprindās, esam
debatējuši par jauno likumu, par skolām un izglī-
tību. Un raksturīgi atkal, ka par visu ir runāts un
par visu ir šķēpi lauzti, bet par to, ka skolu prog-
rammā būtu vajadzīga reforma, fizisko audzināšanu
paceļot uz augstāka līmeņa, par to, cik man zināms,
nav pacēlusies neviena balss. Skola paliek tikai ga-
rīgās izglītības nesēja, bet fizisko attīstību, kas
mums liekas sevišķi svarīga, neuzskata par svarī-
gu, atstāj .pilnīgi novārtā, tāpat, kā tas līdz šim ir
bijis. Par kaut kādu nopietnu fiziskās audzināšanas
veicināšanu mūsu skolās, nav domāts. Vecākās
klasēs vienas vingrošanas stundas vietā katrā ziņā
vajadzētu būt 2 stundām. Tagad ir tikai 1 stunda
nedēļā, tāpēc, vai nu tā 1 stunda ir, vai nav, beigu
beigās tas ir gluži vienaldzīgi. Arī šo 1 stundu tad
jau var labāk atņemt, jo tā absolūti nekā nedod! (L.
Ausējs no vietas: «Ir ārpusskolas sporta organizā-

cijas!») Ausēja kungs, arī par to es runāšu, bet jā-
saka, ka arī šinī ziņā nav ko priecāties.

Rodas vēl viens jautājums. Mēs esam nosvinē-
jušiskolu 10 gadu jubileju. Ir raksturīgi, ka 10 gadu
jubilejā mūsu skolas, kuras vienpusīgi nostādītas
tikai uz garīgo attīstību, nekā cita nevarēja parādīt,
kā to pašu novārtā nolikto vingrošanu! Vingroša-
na bija tas vienīgais, kas izcēlās šinīs jubilejas svēt-
kos. Šo pašu vingrošanu ministm kungs jubilejas
svētkos bija ļoti apsveicis, apsveicis bērnus-skol-
niekus, kas sniedza ļoti jaukus vingrošanas priekš-
nesumus. Pēc šīs 10 gadu jubilejas tad nu varēja
gaidīt, ka Izglītības ministrija nāks pretim vingro-
šanas skolotāju prasībām, kuras tie jau gadiem ilgi
ir uzstādījuši, izpildot to, ko fiziskās audzināšanas
darbinieki jau gadiem ilgi prasa, proti, dubultot
fiziskās audzināšanas un vingrošanas stundas mūsu
skolās. Bet jāsaka, ka no tā nav ne vēsts, par to
nav nemaz domāts. Fiziskā audzināšana mūsu sko-
lās būtu jo sevišķi jāveicina un jāpanāk tāds stā-
voklis, lai fiziskās audzināšanas un vingrošanas
stundas tiktu vismaz dubultotas, lai vecākās klasēs
būtu divas vingrošanas stundas nedēļā un jaunākās
klasēs — 4 stundas nedēļā.

Tagad gribu pakavēties pie sporta orga-
nizācijām ārpus skolas. Ausēja kungs starp-
saucienā aizrādīja, ka mums esot ļoti daudz ārpus-
skolas sporta organizāciju, un tās nu lielā ffiēiSā pie-
pildot robu, kāds ir mūsu skolās šinī ziņā. Mums,
bez šaubām, ir vesela rinda sporta organizāciju
ārpus skolas. Bet paskatīsimies, kādas ir Izglītības
ministrijas un valdības attiecības pret šīm sporta
organizācijām.

Kāds stāvoklis iir Vakareiropā? (Starpsaucie-
ni) Vācija, piemēram,, pie izglītības resora ir spe-
ciāls «Relchsausschuss fūr Leibesūbumigen», kas bu-
džeta kartība izdala lielus pabalstus sporta organi-
zācijām, kas. rūpējas, lai valsts um pašvaldības pa-
balstītu, 'Sporta organizācijas. Francijā pie «izglītī-
bas _miiinisitrijas _ ir sevišķs departaments sporta va-
jadzībām. Arī citas valstis atzīst par savu pienā-
kumu veicināt sportu, veicināt sporta organizāciju
labklājību, ka ari rūpēties, lai skolu jaunatne pieda-
lītos sporta,_ organizācijāsJo plašos apmēros.

Kāds stāvoklis šinī ziņā ir mūsu kaimiņvalstīs —
Somija un Igaunija? Igaunijā, piemēram, no ne-
liela «kultūras kapitāla» sportam! izdod mesa!līidzi.nā-
mi lielākas summas nekā Latvijā. Oekoslovākijā
parlaments patlaban gatavojas pieņemt likumu, ka
katram _ jauneklim! obligātoriski jābūt kādā sporta
organizācija, katram Čekosilovaiķijas! pilsonim jāpie-
dalās sporta organizācijā.

Kādi ir apstākļi.Latvijā? — Latvijā ir 'tik bē-
dīgi apstākļi, ka resors, kam jārūpējas par fizisko
audzināšanu, musu izglītības resors, tik maz intere-
sējas par to, ka. viisu fiziskās audzināšanas lietu va-
da viens cilvēks. . Mums iir tikai viens fiziskās au-
dzināšanas inspektors, un ar to šī resora darbība
un interese ir izsmeltas. Protamisi, viemsi cilvēks
var ļoti maz veikt.

Kādā stāvoklī ir materiālo pabalstu, jautājums?
— Musu Izglītības ministrija valsts budžetā neliek
priekša sporta vajadzībām atvēlēt neviena santīma!
Valsts budžeta fiziskāsaudzināšanas vajadzībām nav
paredzēts neviens santims. Protams, tādā gadījumā
nevar būt runa par sporta organizāciju atbalstīša-
nu. Nevar būt runa, ka varētu aizpildīt to robu
fiziskas audizimašanas ziņā, ko dod skola ,ar savu
vienu vai divām vingrošanas stundām nedēļā.

Mūsu sporta organizācijas — ne tikai strādnie-
ku, bet arī pilsonības sporta organizācijas — ir ļoti
nevēlama un grūtā stāvoklī. Mūsu sporta orgāni-
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zācijām jācīnās ar līdzekļu badu, tāpat jācīnās ar
laukumu un telpu trūkumu. Tāpēc sporta organi-
zācijasi ir ļoti ierobežotas savā darbība. Ir simtiem
un tūkstošiem' jauniešu, kas grib piedalīties kādā
sporta organizācijā, bet viņiem, tasi nav iespējams,
jo sporta organizācijām ir tik grūts stāvoklis, ka
tās nevar uzņemt jaunus biedrus.. Jūs zināt, cik
grūts stāvoklis ir katrai biedrībai!,, kas. Rīgā grib
īrēt kādu sporta laukumu. Kāds ir stāvoklis ar
skolu telpām? Skolu telpas ļoti mazā_ mērā tiek
piešķirtas sporta organizācijām. Piemēram sporta
organizācijā «Strādnieku sports, um sargs» no 95
nodaļām tikai 14 ir dabūjušasu.z_ zināmu, laiku īrēt
skolu telpas. Bet ārvalstīs., piemēram Vācijā, ir pat
pienākums par velti, bez atlīdzības, skolu vingroša-
nas telpas atvēlēt sporta organizācijām tanī laikā,
kad tās nav aizņemtas mācībām. Tad šīs telpas
tiek nodotas vienīgi sporta organizāciju, nevis kādu
citu organizāciju rīcībā.

Jūs, kungus, varbūt lebiidīslt, ka pabalstus spor-
ta organizācijas nesaņem, budžeta kārtībā, bet no
Kultūras fonda. (Kultūras fonds, dod gan, kādus pa-
balstus, bet kādi tie ir? Tā šogadfiziskai, audzinā-
šanai piešķirti 18.000 latu, t. i, no "Visiem Kultūras
fonda, pabalstiem fiziskā kultūra dabū tikai, 2 %! Vai
tad var būt nopietna runa par fiziskās audzināšanas
pabalstīšanu, ja 98% aiziet garīgās kultūras vaja-
dzībām 1un tikai 2% fiziskās kultūrās prasībām? No
šiem 18.000 latu turklāt jāiztiek visām sporta or-
ganizāciijām.kā pilsoņu, tā strādnieku sporta orga-
nizācijām; bez tam vēl šai summā ietilpst skolu
sporta pulciņi un summas fiziskās audzināšanas in-
stitūtam. Mēs bijām nonākuši tādā stāvoklī, ka arī
sporta, svētkiem, ko ministra kungs sarīkoja pagāju-
šo gadu skolu jubilejas gadījumā, līdzekļus paņēma
no šiem pabalstiem. Tāpēc nevar būt runa, ka Kul-
tūras fonda līdzekļu izdalīšanas kārtībā būtu, sagai-
dāms kadsi pabalsts. Pat tā niecīgā summa jāizcī-
na ar Melu cīņu. Šogad Kultūras fonda mazajā do-
me esot bijis gadījums, ka, likts priekšā samazināt
pabalstu sumimu .fiziskai, audzināšanai uz 10.000 latu.
Acīmredzot, tur ir tādi gudrinieki, kas domā, ka
atvēlēt jaunatnes fiziskai audzināšanai 18.000 latu—-
tasi jau ir daudz par daudz!

Taisi pats ir ar pašvaldībām. Kungi, man iir ro-
kā dati par visas Latvijas, pašvaldībām., kā tās iztu-
ras pret liziskās audzināšanas lietām. Tikai trīs
Latvijas pilsētās: Liepājā, Valmierā un Rīgā paš-
v)alldības_ piešķir materiālus pabalstus pilsēta bu-
džetu kārtībā sporta vajadzībām.. Tā tad pārējās
Latvijas pilsētas seko Jūsu piemēram, i'mimisltrā
kungs, un neizsniedz ne santiima!

Mūsu pienākumus! mo šīs vietas iir uzsvērt, ka
par sportu iun mūsu jaunatnes fizisko attīstību, ko
visas valstis altrod par vienu no ļoti svarīgiem uz-
devumiem.,, mūsu valsts mav rūpējusies. Nerūpējās
par_to_ me tikai valsta, .nerūpējas arī Kultūras fonds,
nerūpējas pašvaldību lielais vairākums. Šis .stā-
voklis uzskatāms, par ļoti kļūmīgu mūsu strādnieku
jaunatnei, kurai fiziskā audzināšana visvairāk vaja-
dzīga. Bez tam tas ir ļoti kļūmīgs solis no Jūsu pu-
ses pret visu Latvijas tautas jaunatni.

Tālāk, deputātu kungi, imian dažos vārdos jā-
piieigriežas otram jautājumam — par mūsu izglītības
resora izturēšanos pret .sociālistiskām ārpus-
sk oIIai s ja, m m atm e s or ga in _ z āc ii j ā m.
Vispirms — ir sarkanie pionieri, kas ir biedri biedrī-
ba «Strādnieku sports un sargs». (F- Ausēja starp-
sauciens.) — Ausēja, jkunigs

^
es Jums teikšu, ka

tie dati ir pareizi., un Jus varēsit par ?tiem pārlieci-
nāties. Jūsjau pagājušo gaduto darījāt, um to pa-
šu Jus varēsit darīt tagad; Jus varēsit pārliecinā-
ties, ka dati ir pareizi. Elsi zinu, ka man ir bargs

kritiķis Jūsu persona, un tāpēc es pieradīšu, ka dati
iir pareizi, un tie saknltls ar faktiskiem apstākļiem.

Es gribu atzīt, ka ir vesela rinda skolēnu, it
īpaši. Rīigā.,kuru stāvoklis iir (apmierinošs un kuri ar
savu vecāku piekrišanu ir iestājušies pionieros. Šos
skolēnus viņu pilsoniskie iskollotāji nevajā. Bet ve-
sela rinda pārestību notiek um turpina notikt pro-
vincē. Ir bijis daudz gadījumu, kad sistemātiska
tiem skolēniem, kas ir pionieros., liktais sliktas atzī-
mes:. Jūs teiksit, ka, to grūti,kontrolēt. Bet iir fakts,
ka, tādi, 'gaidījumi motlek. lir vēl tādi gadījumi, kur
atsevišķi, skolotāji 1aizraujas, tik tālu, ka, vēršas ar
lamām pret tiem saviem mazajiem audzēkņiem, kas
ir .strādnieku bērnu organizācijās. Piieimēiram, Lī-
vānos kāda skolotāja Nautrāns skolēnu Bikaunieku
nolamājusi par «huligānu» un «siseni» visas klases
priekšā. Aizputes pamatskolas skolotājs Štern-
bergls teicis saviem skolēnieirn: «Jūs gribat izaugt
tādi paši slepkavas, kādi ir SSS biedri». Liepājas
valsts teennikuma ikamercnodtaiļas inspektors Snei-
ders ļoti' bieži klasē ņirgājas ,un nicina sarkano ka-
rogu, strādniekudziesmas un dažādi zobojas par
strādnieku (sporta organizāciju. Tai pašā skolā kāds
skolotājs Aplociiņš vēl tagad, igadu pēc Raiņa nā-
ves, saka skolēniem, ka Rainis neesot, nekāds,rakst-
nieks. Es gribu jautāt Jums, izglītības ministra
kungs, ka_ tais .īsti saskan? Jūs bijāt pie Raiņa ka-
pa, runājat valdībais vārdā ļoti atzinīgu runu, bet
Jums. padotie skolotāji vēl taigad saka, ka Rainis
neesot mekaidlsi rakstnieks! — Daudz skolotāju pie-
laiž draudus. Daži skolotāji un skolu pārziņi saka
skolēniem': «Ja jūs neizstāsities no sarkaniem! pio-
nieriem, tad jūs izslēgs, no skolas jeb jums pašiem
jāizstājas.» Tādi gadījuma ir notikuši Jelgavas
Dārtas pamatskolā, Aizputes pamatskolā, Kniimu!-
das pamatskolā, Viesītes pamatskolā u. c, kas lie-
cina, ka ta iir sistēma.. Diemžēl, ir bijuši gadījumi,
kur skolēni pait izslēgti no skolas, tāpēc ka viņii bi-
juši sarkanos pionieros. Te ir viens ziņojums no
Vilces, kur labi: skolēni — Valdovskiis, Kreiebergis
un Ābols 1929. gadā izslēgti no skolas. Skolas pār-
zinis Bazuns to darījis, tāpēc, ka viņi. bijuši sarka-
nos pionieros. (Starpsauciens.) Var noliegt, ka
tas ta nav, bet izisilēgti viņi iir. Tai, palsā laikā, kad
moitiek šādarīcība, atsevišķās skoilās notiek kas cita
Tur salka ta: «Redziet, sarkanos pionieros un
«Darba Jaunatnē» jūs nedrīkstat būt, bet iestājieties
pilsoniskas jaunatnes organizācijās, iestājieties skau-
tos,_ Iestājieties Latvju, nacionālās jaunatnes savie-
nība.» Kungi, mums šogad jāsaka tas pats, ko tei-
cam pagājuša gadā: ir nepielaižams tāds stāvoklis,
kad atsevišķās!skolās skalotāji vajā skolniekus pair
piederību sociālistiskās jaunatnes organizācijās, bet
tai paša laikā it kā spiež tos iestāties pilsoniskās
jaunatnes organizācijās.

Runājot par organizāciju «Darba Jaunatni», jā-
īsiakâ kal daudz skolotāju nav bijuši pret to visai
labvēlīgi. Ta Jelgavas skolotāju institūta direk-
tors Petersons vairāk reižu pratinājis savus au-
dzēkņus, vai viņineesot «Darba Jaunatnē», vai SSS.
Sis pats direktors paskaidrojis, ka tie audzēkņi,
kas_ jauesot, vai kas gribēšot iestāties mīnētāsi orga-
nizācijas, no viņa atļauju nedabūšot. No otras pu-
ses Petersona kungs apsolījis _gādāt no Izglītības
ministrijas pabalstus tiem audzēkņiem, kasi iestāju-
šies pilsoniskās organizācijās. Tās, kungi, ir galīgi
nepielaižami.

Kā spilgtu piemēru minēšu vēl kādu cita gadī-
jumu. _ Pagājušā gada 27. oktobrī, kā tas redzams
žurnāla «Darba Jaunatne», šīs organizācijas valde
sasaukusi Mērķēta ielā 11 biedrības «Darba Jaunat-
nes» biedru-skolēnu apspriedi. Likumā ir tā: ja
kāda biedrība sialsanc savu biedru apspriedi, tad vi-



1045 Latvijas Republikas IĪI Saeimas V sesijas 31. sēde 1930. g a da 11. a p r ī 1ī.. 1046

ijai nav vajadzīga atsevišķa policijas atļauja. Ko
mes ta redzam? Izglītības ministrija sameklējusi
šis biedrības paziņojumu

^
pasludinājusi apspriedi par

atklātu konferenci um_pee tam griezusiiesi pie Iekš-
lietu ministrijas, lai ta to (izklīdina, ijo «Darba Jau-
natne» neesot izņēmusi, atļauju konferences sasauk-
šanai. Kungi, šī rīcība ir nepārprotama! represija,
vērsta pret ' darbaJaunatni un tās organizāciju. Li-
kuma taču ir nepārprotamapateikts, ka orgamizāai-
ju biedru apspriedēm, nav vajadzīgi policijas pie-
teikumi vai atļaujas!. _ Mums jāpārmet Izglītības mi-
nistrijai un vel vairāk Iekšlietu niimiistrlijai, ka pē-
dēja, uz Izglītības .ministrijas pieprasījumu, devusi
biedrību likumam tādu izskaidrojumu, kas nesa-
skan ar likuma burtu un garu. Iekšlietu ministrijas
biedrību nodaļas vadātais Vildes kungs ir atradis
par vajadzīgu lietu Jiztallkot tā, ka atļauja tomēr
bijusi vajadzīga, jo ta esot bijusi plašāka apspriede,
kurai esot konferences raksturs. — Tas nesaskan
ar likuma tekstu,, un man liekais, ka vismazāk tie-
sības celt iebildumus būtu Izglītības ministrijai, jo
ministra kungs taču zinās, ka slēgtām biedru sa-
pulcēm .nekūda atļauja mav vajadzīga. —

Tie iir .iebildumi, kas man jāizteic sociāldemo-
krātu frakcijas vārdā, apspriežot Izglītības ministri-
jaŝ budžetu. (Mēs atrodam, ka šīsdivas mums sva-
rīgās lietas: fiziskā audzināšanu um mūsu ārpussko-
las organizācijas, netiek atbalstītas. Izglītības re-
sorls nav rūpējies par .fizisko audzināšanu, un kas
attiecas uz strādnieku ārpusskolas organizācijām,
tad iir notikušas nepārprotamas vajāšanas. Izglītī-
bas_ iminiiisitrija nav spērusi nekādus soļus, lai tādas
vajāšanas neatkārtotos.

Priekšsēdētājis P. Kalniņš: Vārdis deputātam
Radziņam. Deputāta Radziņa nav klāt. — Vārds
deputātam Lūkasam Ozoliņam. Arī viņa nav zālē.
— Vārds deputātam Špoļanskim. Deputāta Špo-
ļaniīka arī nav klāt. — Vārds deputātam Mlber-
gam. Arī mav klāt. — Vārds deputātam, Lūkasam
Ozoliņam.

L. Ozoliņš (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Godātie deputāta kungi! Katra' tauta liek -uz
savu jaunatniMelasi cerības — un ne bez pamata.
Tāpēc nav brīnums, ka katra sabiedrības grupa,
katra politiskai partija, pat atsevišķi pilsoņi, kas
grib iegūt šādu vai tādu iespaidu, pieliek visas pū-
lēja, lai dabūtu jaunatni savā pusē. Jaunatnes lielo
nozīmi turpmākā dzīvē apzinās visi. To zina so-
aiāildēmokrati, to zina kreisie arodnieki — kommū-
nisti,. Tāpēc visā pasaulē norisinās neaitllaiiidīiga cī-
ņa: ap mūsu jaunatni un ap viņas rakstura veidotāju
— skolu. Lai. *ikiai pieminam to spēcīgo propagan-
das darbību, ko pasaulē strādā vispasaules kristīgās
savienības, kuras cenšas mūsu jaunatni audzināt kri-
stīgās ticības .garā. Bet blakus, šīm svētību neso-
šām organizācijām pastāv vēli citas organizācijas,
kuras spraudušas par mērķi atraut mūsu jaunatni
no baznīcas un no reliģijas.. Šīs organizācijas vi-
siem spēkiem un līdzekļiem cenšas panākt reliģisko
jūtu paimazimāšanu mūsu jaunatnes sirdīs. Tāpēc
viņas savā presē uzbrūk baznīcām, zobojas par ti-
cības mācības pasniedzējiem skolās, zobojas par
mūsu mācītājiem.. Padomju Krievijā tautas izglītī-
bas koimimisārs Lunačarsikis, pilnīgi apzinādamies
savu uzdevumu, savā laikā rakstīja, ka pret Dievu
esot vedama nesaudzīgu cīņa, ka esot jāienīst kri-
stīgā baznīca un reliģija. Tās esot pilnīgi pretējas
kommūnii-itu principiem. (Br. Kalniņš no vietas:
«Tas taču attiecas! uz Krieviju!») Un ko savā lai-
kā rakstīja tautas .izglītības koimmīisārs Luīnačar-
skis, to tagad Padomju Krievija realizē visā frontē:
apkaro baznīcu, reliģiju u. t. t. Un kamēr pilsonība
šinī ziņā apmierinās tikai ar atgaiņāšanos no uzbru-

kumiem, mūsu pretinieki strādā aktīvi un dara vilšu,
lati .dabūtu jaunatni zem sava iespaida un lai iebī-
dītu jaunatnesaudzināšanu viņiem vēlamā virzienā.

Deputāts Muižnieks vispārīgās debatēs aiz-
skāra ticības mācības pasniedzējus un aitttēloja tos
par jneželīgiem. un inekoTrektiem cilvēkiem. Viņš
aizraidīja, ka ticības mācības pasniedzēji 'skolas ap-
meklējot jtikai, tad, ja tiem, atsūtotpretim zirgu. Ci-
tādi skolas neviens neejot. Man jāsaka, ka tik traki
mu gan nav. Taču katrs — airī Muižnieka kungs —
saprot, ka ticības imācības pasniedzējs, kas. saņem
niecīgu atalgojumu, nevar par saviem līdzekļiem
nopirkt un uzturēt zirgu, lai varētu braukt uz skolu
pasniegt ticības mācības; tāpēc ticības mācības
skolotāji, griežas pie skolas, padomēm un lūdz, lai
ta viņiem izpalīdz. Skolu, padome ar ļoti lielu prie-
ku nak viņiem; pretim, piesūtot ticības mācības,' pa-
sniedzējiem! zirgu, aizbraukšanai uz skolu. Nav
pareizi, ka Muižnieka kungs apgalvo, ka tiem pado-
mes locekļiem, kam zirga nav, tas jāņemot par nau-
du mācītajā atvešanai. (</. Muižnieka starpsauciens.)
Kungi, _ man_ ir zināms, ka daudz ticibasi mācības
skolotāju mēro kajam garus ceļa, gabalus uz skolu
un pasniedz ticības, mācības stundas.

Muižnieka kungs, Jums arī vajadzēja zināt, ka
Latgale ir dažas skolas, kur 'skolotāji liek šķēršļus
ticības mācības pasniegšanai. (/ Muižnieka starp-
sauciens.) Jūs, Muižnieka kungs, laikam, zināt to
skolu, kur tanī stamdā, kad pasniedz ticības mācī-
bu1 ,blakus otra klasē skolotājs pasniedz vingroša-
nu um traucē ticības mācības, pasniegšanu. (/. Muiž-
nieks no vietas: «Tas iir pareizi!») Jūs domājat,
ka. tas ir pareizi, bet imēs domājam, ka tas. iir ļoti
.nepareizi. (Starpsaucienii.) Mēs nenoliedzam, kames gribam audzināt savus bērnus kriisļtīgā garā.
Mles_ būsim spiesti savus bērnus izņemt mo tām
skolām, kur uz ticības mācību skatās 'nelabvēlīgi,
kur liek šķēršļus ticības mācības pasniegšanai.
(Starpsauiciemi.) Citas izejas mums mav.

Muižnieka kungs savā šīsdienas runā aizrādīja,
ka skolotāji spēlējot spiegota.u lomu, skatoties pa
durvju atslēgas caurumu, visu izošņājot u. t. t. Es
Jūdzu Muižnieka kungu, minēt noteiktusfaktus, bet
viņš to nedarīja. (Starpsaucieni.) Viņš neminēja ne-
viena noteikta takta.

Runājot par Rēzeknes skolu, jāsaka, ka Muiž-
mieka kungs ļoti labi zina, kāds jstāvoklis tur bija
agrāk, kad _šo skolu nebija pārņēmuši baznīckungi
sava vadība. ^Anī Rēzeknes skolā bija kommū-
inisitu perēklis, kur samāca komimūnistu organizāci-
jas biedri no visam malām; viņi tur nodibināja sa-
vas šūniņas un izplatīja pa visu Latviju, Turpre-
tim) tagad, kad šo skolu ir pārņēmuši baznīckungi,
kad Nikodēms Rancans tur ir dīrektors, tādas lie-
tas vairs nenotiek. Mums vajaga priecāties,, ka ne-
būšanas ir izskaustas un tālāk vairs neatkārtojas.

Muižnieka kungs teica., ka Latgalē esot kāds
inspektors, kuram nākusi rokā kāda skolnieka sa-cerēta dzeja — te to viņš[nenolasīja, un tam arī ne-
būtu nozīmes —, un ka šis inspektors šoļdzeju no-
devis politiskai pārvaldei, lai tā spertu attiecīgus
soļus pret šo skolnieku — dzejas sacerētāju. Viņš
pārmeta, ika tas inspektors esot mūsu inspektors.(/. Muižnieks no vietas: «To es nepārmetu!») Nu
labi! Bet izradās,, ka šis inspektors mav mūS'Ui, bet
gan sooialidiemokraitiiem tuvu stāvošs cilvēks. (/.Muižnieka starpsauciens.) Smieklīga lieta būtu,
Muižnieka kungs, ja mes varētu iespaidot jūsu) par-tijas, cilvēku, lai viņš izdara kaut ko mums par .la-
bu, neskatoties, uz to, ka viņš stāv tuvu Jums, tuvujūsu partijai, (Starpsauciens,)

Es jau aizrādīju, ja būs tāda skola, kas neaudzi-
nās bērnus mums, kristīgiem, labvēlīgā garā, tad
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mēs būsim spiesti no tādas skolas savus bērnus iz-
ņemt un dibināt paši savas skolas. Ir loti apsvei-
cama lieta, ka 'Valmieras draudze, bez kādiem val-
dības, līdzekļiem un pabalstiem, tādu skolu iir jau
nodibinājusi. Skolnieku skaits tur ir ļoti liels. Ap-
kārtējie skolotāji sāk jau greizi skatīties! nz šo sko-
lu, tāpēc ka, tai tuvumā esošas, skolas paliek tuk-
šais. Viņi griezās pat pie Saeimas liizglītīlbasi kom-
mislijas, lai šai Valmieras, skolai nedotu nekādus lī-
dzekļus, lai tā skola izputētu. jKungi, es', esmu gan
dzirdējis savā dzīvē, ka. cilvēki un organizācijas

I

griežas un prasa līdzekļus, lai. uzturētu skota, bet
izklausās jocīgi, ja lūgumā lūdz noliegt pabalstus
šai svētīgu darbu darošai skolai._ '(Starpsauciens.)
Pilsēta uztur, bet ne tādā ganā, kā mēs to gribam.
(Starpsauciens pakreisi: «Jūs gribat baznīcas ga-
rā?») Kauču arī tādā garā! (Starpsauciens pa krei-
si.) Mēs atkal negribam, lai skolas tiktu uzturētas
jūsu garā. Man šiķiet, kungi, ka tādas skolas vaja-
dzētu pabalstīt un atvēlēt viņām no valsts, līdzek-
ļus proporcionāli .skolnieku skaitam, ilai viņas va-
rētu darboties. (Starpsaucieni, pa kreisi.) Un jūs
redzēsit, ka jūsu skolas paliks tukšas. (Starpsau-
cieni pa kreisi.) Nav nemaz tik traki! Es saku,
Biantjāņa kungs, ka tās skolas izveidosies un pildī-
sies ar skolēniem, bet jūsuskolas paliks tukšas. Do-
diet tikai pabalstusproporcionāli skolēnu skaitam,
kas mācās šinīs skolās. (Starpsaucieni pa kreisi.)

Tagad pāris vārdus vēl gribētu atbildēt profe-
soram Baloža kungam, kurš vispārīgais debatēs, ļoti
bargā un fcliedizošā. balsī sūdzējās, ka Saeimas bib-
liotēkas komimīisija neizrakstot grāmatas, kādas
viņš vēloties, un ka viņam, runājot par budžetu, ne-
esot grāmatu, kur simelltiesi zināšanas saimnieciskās
nozarēs. Pie mums bibliotēkas kommisijā profesors
Baloža kungs ir ieradies vairāk reižu, un katrreiz
kommīisiija iir nākusi viņa lūgumiem pretim:. Bez tam
taču lasāmā istabā uz galda ir grāmata, kur katrs
deputāts var ierakstīt, kādu grāmata viņš vēlas,
lai komimīisijia izrakstītu. Pārskatot šo. grāmatu, es
atradu, ka profesors Balodis iir ierakstījis tikai 5
grāmatas, no kurām trīs ir izrakstītas um. divas nē:
«.Elektrotechmi'sīcne Zei'tschniift» un «Illu/stefierte
deuitsche ilandwirdschiaftlliche Zeitung». Kommisii-
ja, pārrunājot šo jautājumu, atzina, ka šīsgrāmatas
lasis tikai profesors Balodis,, ka viņa- personīgā bib-
liotēkā šīs grāmatas tā kā tā būs, un tāpēc domāja,
ka citam nevienam tās grāmatas, nav vajadzīgas,
kā tikai profesoram: Balodim:, un tāpēc viņš var ap-
mierināties ar islavu personīgo bibliotēku.

Beidzot savu runu, man šķiet, ka kungi, kas no
kreisās puses runāja un tik bargi, un smagi uzbruka
iizgilītība)i,_ nopietni, to nedarīja. Viņiem, kā opozī-
cijas runātajiem, kaut kas bija jāirurnā un kaut kam
jāpieķeras. Šī pieķeršanās ir lieka.

Priekšsēdētājs p. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļaniskim.

L. Špolanskis (Latvijas pagastu um apriņķu
pašvaldību krievu darbinieku 'savienība; runā krie-
viski):*) Deputātu kungi,! _ Tās vispārējās Latvijas
skolu daļas stāvoklis, kura uz .nacionāliem pama-
tiem^ iegulst izglī tību krievu tautības! iiedlziīvotāju
jauna paaudze, jau vairākkārt apgaismots, kā šinī,
ta ari otra Saeima, kad. minētā jautājumā uzstājās
redzami speciālisti šai nozarē, bijušiedeputāti Ticho-
nickis un profesors Jupatovs. Iespējams, ka, arī šo-
dien

^ kāds mo krievu deputātiem izteiksies skolu
jautājumā.

Krievu skolu, sevišķi pamatskolu stāvoklis ir
tik: slikts, ka pie šī jautājuma saistīta visas krievu
sabiedrības uzmanība. Trūkums krievu skalās rau-

*) Runātāja atreferējums. , ,

īgā® iz katra stūra. Vispārējā aina vienāda: kā Dau-
gavpils vai' Rēzeknes, tā arī Jaunlatgalles un Lu-
dzas apriņķos. Bet pēdējā apriņķī skolas dzīves
pēdējā periodā norisinājušies sevišķa rakstura no-
tikumi.

Tikko nobeigtā vispārējā tautas skaitīšana un
sevišķa dažu skolu apskate Ludzas apriņķī, kasi arī
tikko kā beigusies, dieva galīgu, nesatricināmu ma-
teriālu, kas rāda, cik neciešamā stāvoklī šinī jautā-
jumā 'nostādīti, iludzieši Tā piemērāmi šī apriņķa
Istras pagastā llīdlz pašam; pēdējam, laikam nebija
nevienas krievu skolasi, un tikai pagājušā gada bei-
gās, pirms Ziemassvētku brīvdienām atvērta pirmā
krievu skola. Tā ir slavenā Pītera skola, Pītera
sādžā. Šīs skolas vēsture tiešām ir ievērības cienī-
ga. Sākot ar 1925. vai 1924. gadu runāja par tās
pārvešanu no balltkrievu, nodaļas uz krievu nodaļu
Izglītības ministrijā. Pateicoties veselai rindai iz-
ilocīšamos un viltību, un, izimiantojot to apstākli, ka
apriņķa pašvaldībā un apriņķa skolu valdē visus
šos gadus 'nebija krievu pārstāvja, baltkrievu no-
dalās priekšnieks prata turēt savā gūstā šo skolu,
kā arī daudzas citas skolas Ludzas apriņķī. Pī-
tera skolas lieta ir spilgts piemērs tam, kādiem
spaidu līdzekļiem cenšas piespiest krievu, tautības
iedzīvotājus mācīties baltkrievu skolās. Pagājušā
rudenī visi vecāki, kuru bērni mācījās šinī skolā,
vienbalsīgi inoiēma vēlreiz kategoriski uzstādīt pra-
sību pēc savas krievu 'skalas. Tikpat noteikti arī
Istras pagasta padome vienbalsīgi izteicās par to,
ka Pītera skolai jābūt krievu skolai. Apspriežot
šo jautājumu, 3 līdz 4 mēnešusatpakaļ, Ludzast ap-
riņķa skolu valde vienbalsīgi nolēma par Pītera
skolas pārvešanu no baltkrievu nodaļas, krievu no-
daļa. Tomēr, neskaitoties uz pilnīgu; skaidrību šinī
lietā, baltkrievu nodaļa pielika visas, pūles un izie-
tajā visus līdzekļus, lai vēl nobremzētu šo viņai
pilnīgi bez cerībām esošo lietu.

Man jāatzīmē, ka arī šeit klātesošais, izglītības
?ministris. tūlīt neizšķīra šo pilnīgi skaidro lietu. Šī
lieta, tā sakot, zināmu laiku mīņājās uz vietas. To-
mēr mjinīistra kungs un arī vioeminisiris diezgan ilgi
parodmāja Pītera skolas likteni un uzskatīja, ka šī
jautājuma_galīgu izšķiršanu vislabāk būtu bijis at-
liktauz ilgākuJaiku, uz rudeni. Lai ministrija galu
gala apmierinātu vecāku likumīgo prasību, bija ne-
pieciešauia neatlaidīga divu deputātu iejaukšanās.
Jāatzīmē, ka. ministra īlemums ienesa momierlnāju-
mu starp uztrauktiem, krievu iedzīvotājiem.. Pītera
skolas lietas vinmēšana bija morālisks gandarījums
visiem Ludzas apriņķa krievu tautības iedzīvotā-
jiem un visiem, kas ar patiesu interesi, sekoja cīņai
ap šo skolu. Un pašlaik šie, apstākļi nokārtojušies
veli daudz labvēlīgāki, pilnīgi pārskatāmi priekš vi-
siem tiem, kas negrib akli raudzīties uz šīm lietām
ar baltkrievu nodaļas vadītāja acīm:.

Šī gada februāra vidū izvestā vispārējā tau-
tas skaitīšana devusi pārsteidzošus rezultātus, bet
tomēr Jādus, kādiem tiem patiesībā jābūt. Istras
pagasta statistiska pārvalde saskaitījusi pāri par se-
ši tūkstoši trīs simts iielikriievu. Balltkrievu skaits
samazinājies vairāk ika partrim tūkstošiemun pa-
likuši ir tikai, kādi divi 'Siimits cilvēku. Un tomēr
Istras pagasta robežās, pastāv vēl astoņas baltkrie-
vu un tikai vienai, nesen nodibinātā, krievu skala.
Saprotams,.,ar tādiem tautas skaitīšanas rezultātiem
negribēja samierināties baltkrievu nodaļas priekš-
nieka Piguļevska kunga atziņa. Uz viņa .intrigu
pamata Istras pagasta iepriekšējās skaitīšanas re-
vīzijai tika nozīmēta otrreizēja skaitīšana. Valsts
statistiska pārvalde uztraucas un sāka meklēt, vai
mav motikusii kāda kļūda. Vietējās krievu aprindas
bija ļoti uztraukušas par šādu pārbaudi. Bet to-
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mer ta, kaut arī _ pagasta valde bija .norobežota nopiedalīšanas, minēta pārbaudē, nedeva tneiko apmie-
rinošu baltkrievu darbinieku cerībām,. Pēc iepriek-
šējam ziņām, kas apstiprinājās manā sarainā ar Sku-
jenieka kungu, lieilkrievu skaits pēc revīzijas, siama-
zinaijie-i tikai par astoņām: personām, t, i. viņu. skaits
pa vecam ir pāri par-seši tūkstoši trīs simtiem un
baltkrievu skaits starp divi un trīs simtiem. Baltkrie-
vu nodaļas^priekšniekam pedejā cerība sabruka.
Bet viņa pulēs ir saprotamas: slīkonis ķeras, pat
pie salmiņa.

Otrs apstāklis, kam blakus skaitīšanas rezultā-
tiem ir tikai papildinošs raksturs, bet tomēr tas ir
svarīgs, un proti — skolu apskates, Istras pagasta
skolēnu vecāku, iztaujas rezultāti., ko uz Ludziasi ap-
riņķa skolu valdes iniciatīvu izveda 'Sievišķa kommi-
sijā. Kārnam ziņo krievu inspektors Formiakova
kungs, šī iparbauide_ devusi sekojošus rezultātus.:
Lauduru — 6-klasīgā skolā lieilkrievu ir 82,4%, bet
baltkrievu tikai. 14,1%; Cucuru skolā — lieilkrievu—
89,1%, baltkrievu — 4,6% ; Koņecpoles — 75,9% un
12,1%; Cucurku — 76,6% un 4,1%, Luņevas — visi
100% ir lielkrievi, Oisču — lieilkrievu — 81,1%,
baltkrievu 3,8%Rudņinas skolā, kas savā laikā
bija nodota vispārējā departamenta,pārziņā, izrādī-
jās 73,7% lielkrievu un 25,3% baltkrievu. Šilovas
skolā ikommisioā atdūrās uz pilnīgi negaidītu pre-
testību, kas izpaudās tādējādi, ka skolas, pārzinis
aiz nezināmiem iemesliem 'atteicās ielaist kommi-
siju skolā. Par šo gaidījumu sastādīts protokols.

Visās apskatītās skolās, izņemot Luņevas sko-
lu, kur par lielkrieviem izrādījās visi, 100% audzēk-
ņu, ir vēl niiecīgsi skaits cita tautību skolēnu. Ap-
skatē 'kam.mi.sija vadījās no datiem, kādus snieguši
skolēnu vecāki, kuri apstiprināja savu piederību pie
Meilkrieviem vaibaltkrieviem.

Izdarot otrreizēju skaitīšanu, Skujenieka kungs
man personīgi apliecināja, ka šī pārbaude notiks
pilnīgi bezpartejiski, bez tam viņš vēl rakstiskā
veidā atsūtīja uz manul vārdu paziņojumu par skai-
tīšanas revīzijas izvešanu Istras pagastā uz objek-
tīviem pamatiem. Esmu gatavs apliecināt, ka Sku-
jenieka kunga solījumi acīmredzot ir turēti.

Man vēl jāpiezīmē, ka baltkrievu nodaļa, ne-
skatoties uz noskaiidrojušos viņas pasākumu pilnīgu
caurkrišanu Ludzas apriņķī, vēl cenšas un cer kaut
kā stāvokli glābt. Tikko nobeigtā šī pagasta skolu
apskatē baltkrievu nodaļas pārstāvis, nevēlējāspie-
dalīties.Viss tas tika darīts ar nolūku, mēģināt kaut
kā attālinātbrīdi, kad 8 skolas nāksies nodot krievu
nodaļai. Tas ir vēl viens mēģinājums attikt lietu
līdz rudenim, līdz; mācības gada .sākumam.

Vakar vai aizvakar šeit viens no krievu de-
putātiem pieveda kāda krievu zemniecības laik-
raksta uzbrukumus deputātam Piguļevskim, uzska-
tot tos par nepielaižamiem. Šis. deputāts ir uzstā-
jies šeit Saeimā un izrakstījies arī kādā lielā laik-
rakstā. Attiecību gaita pret Piguiļevska kungu iz-
veidojusies no Piguļevska kunga, .attiecībām pret
krievu skolu, pret krievu valodu un krievu izglītī-
bu.. Es neapstāšos sīki pie! šī deputāta uzstāšanās,
no kura vajadzēta sagaidīt tikai atbalstu. Teikšu,
ka Ludzas krievu sabiedrība un arī visi pārējie,
kas nevar vienaldzīgi paiet garām spaidiem pret
krieviem, .ar rūgtumu uzņems to morālisko atbalstu,
kas izrādīts baltkrievu nodaļas priekšniekam. Vis-
šovinistiskāko latviešu: aprindu starpā nav tik ne-
žēlīga ienaidnieka krievu skolai, kāds ir baltkrievu
nodaļas priekšnieks.

Mūsu sapulcēs, mūsu biroja plašā fcorespon-
demcē un laikrakstos kādi mums pieietam!, mēs) ap-
stāsimies pie bēdīgā atbalsta Saeimā, kādu krievu
deputāts izrādījis personai, kas spaidu ceļā ved ne-

atlaidīgu cīņu ar Ludzas iedzīvotāju Ikumīigām
prasiibam. Šis atbalsts atsauksies visai sāpīgi krie-
vu sabiedrības aprindās, un vietējā zemniecībā. Mēs
ceram, ka mimistriļja pildīs likuma moteikum'us.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Miillbergam.

G. 'Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Opozīcijas runātāji
aizrādīja, ka Izglītības ministrijas budžets esot ie-
vērojams sevišķi ar to., ka pārāk lielas summas' at-
vēlētas dažādliem pabalstiem, sevišķi minoritātu pa-
taisītiem. Dēķena kungs minēja arī dažus skaitļus.
Atļaujiet man atspēkot viņa pārmetumus tagadējai
koalīcijai, to starpā izglītības ministrim.

Pirmkārt atzīmēju, ka kreisās, valdības laikā
faktiski ir darīts taspats, ko dara tagadējā koalīcija.
Tagadējā koai'iciija gandrīz ne par matu nav pa-
vairojusi pabalstus, ne arī tos samazinājusi. Ja ta-
gad pārmet koaKcijai, tad pārmetumi zināmā mērā
krīt atpakaļ uz kreiso valdību. Man te ir kreisās
valdības,budžets. Salīdzinot ar tagadējo budžetu,
jāaizrāda uz sekojošiemskaitļiem. Kreisās valdības
laikā vāciešiem,, kuru procentuāli ir 3,39%, vaja-
dzēja dabūt caurmērā 36.800 latu. Faktiski, viņi sa-
ņēma 80.500 latu — tā tad vairāk nekā dod taga-
dējā koalicija; tādēļ nevar būt runa par atdošanos
minoritātu varā. Dēķena kungs, Ja Jūs šaubāties,
tad sailldzinait 1927./28. gada, un šā gada budžeta
datus. Kreisās valdības laikā vācieši ir saņēmuši
5% vairāk par latviešiem. Tāpat arī krievi, kuru
iedzīvotāju skaits ir 10,257c Viņiem, vajadzēja
saņemt 94.000 latu, bet viņi saņēma 98.000 latu. At-
kal samērā tāds pat® procents, kā tagadējā budže-
tā. jPoļiem, kuru iedzīvotāju skaits ir 2,52%, va-
jadzēja saņemt 23.000 latu, bet viņi saņēma 24.400
latu. Tāpat žīdiem 1, kuru skaits ir 4,48%, vajadzēja
saņemt 41.400i latu, bet faktiski viņi saņēma 68.922
latu. — Tādi ir faktiskie skaitļi, kas apgāž Dē-
ķena kunga pārmetumus, ka tagadējā koallicija. būtu
nodevusies pārliecīgā minoritātu kalpībā, ka mēs
būtu pārliecīgā mērā nākuši pretim, minoritātēm.

Ir taisnība, ka mūsu minoritātes nostādītas sa-
mērā apmierinoši vietām!pat vēl labāk nekā latvie-
ši. Bet imē's taču, kungi dzīvojam, dēmokratisikā
valstī um gribam būt toleranti pret' visiem» To, ko
jūs neesat varējuši izdarīt — iznīcināt minoritātes,
arī mēs nespējam darīt. Vienīgā kļūda, ko mēs
sev atzīstam, ir tā, ka vēl nav izlīdzinājies pro-
cents starp latviešu un 'minoritātu skolām. Tā ir
mūsu vaina. Bet arī jūs, kungi, _ esat tikpat daudz
grēkojuši., kā mēs. (A. Petrevica starpsauciens:
«Pareizi darījuši.») Kāpēc tad! jūs munrsi pārmetat?
Ja šī gada budžets procentuālā ziņā ir tāds pats, kā
jūsu laikā... (V.Bastjāņa starpsauciens: «Jūs iz-
spiežat mo viņiem valdības atbalstīšanu par nau-
du!») Bastjāņa kungs, es Jums, tūliņ atbildēšu.
Man par laimi ir klāt jūsu valdības, budžets. Sakait,
par kādu cenu jūs devāt vācu izglītības pārvaldei
15.000 latu, krievu izglītības pārvai!dei — 48.000
latu, žīdu izglītības pārvaldei — 18.700 latu, poļu
izglītības pārvaldei — 10.000, žīdu izglītības pār-
valdei — 10.000 un atkal žīdu izglītības, pārvaldei
— 7000, poļu 'izglītības pārvaldei kursiem — 7000
latu, vācu izglītības pārvaldei teātra vajadzībām —
30.000 latu, krievu izglītības pārvaldei teātra vaja-
dzībām — 30.000 latu, žīdu izglītības pārvaldei te-
ātra vajadzībām 30.000 latu, poļuteātrlmi — 12.000
latu? Kungi, juspārmetat, ka mēs. tirgojamies, ka
mes esam pārdevušies minoritātēm, bet šie paši
skaitļi teātriem atkārtojas, gadu no 'gaida. (V. Bast-
aņa starpsauciens: «Neviltojiet datus, nolasait tā-
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set.» (Saucieni pa kreisi: «Ahā!» — sauciens no
vietas: «Lasaiit tālāk») Labi, es lasīšu: vācu ve-
cāku biedrībai ēkas celšanai — 10.000 latu.

Jūs uzbrūkat baznīcām. Jūsu valdības laikā
evaņģēliskai iluterāniskai baznīcai atvēlēti 120.000
latu — uz mata tādai ?sumima, kāda ir tagadējā bu-
džetā; katoļu baznīcai — 50.000 latu; pareizticīgo
baznīcai — 22.500 latu, žīdu draudzēm. —_ 10.000
latu u. t. t. Vienīgais, ko es gribētu, atzīmēt; jūsu
budžetā jaunsaimniekiem, uz nekultivētām: zemēm
b'ja atvēlēti 300.000 lata, bet tagadir 500.000 latu —
tik daudz tas starpības. Ja ievērojam, ka toreiz
valsts budžets, procentuāli bija mazāks, tad, faktiski
jūsi esat atvēlējuši vairāk nekā tagadējā koalīcija.

Es neesmu nekāds finanču speciālists, bet šie
skaitli pārāk duras acīs, tie ir pārāk elementam, lai
neteiktu, ka jūs pārmetat mmus veltīgi, jo ar to jūs
apkarojat paši sevi. —

Kas attiecas uz Muižnieka kunga aizrādīju-
miem, ka aronijai esot par daudiz un skolām par
maz, man gribētos aizrādīt uz vienu, ko viņš aiz-
mirsit, 'ka faktiski arī armija ir skola; tie jaunekļi,
kūpi iet armija, ari mācās., mācās armijā pat lasīt
tin rakstīt, armijā jaunekļus sagatavo turpmākai
dzīvei. Dažs labs armijā ir tiešām daudz ko mācī-
jies. Mes armiju me tikai sagatavojam valsts aiz-
sardzībai, bet arī dzīvei. —

Kas attiecas uz Bruno_ Kaimiņa aizrādījumui par
sportu, tad man viņam jāpievienojas tīk tālu, ka,
bez šaubām, mes visā visumā vēl neesam piegrie-
zuši vajadzīgo uzmanību mūsu jaunatnes audzinā-
šanai, lai Jaunatne būtu spēcīga un lai veselā miesā
mājotu arī_ vesels gars; bet zināmas summas tomēr
tielk atvēlētas. Procentuāiii šīs. summas tagad nav
'samazinājušas, tas_ palikušas līdzšinējās, Bet te
vainojams tas apstāklis, ka mums vēl nav tik daudz
līdzekļu, lai varētu piegriezt vērību šai vajadzībai.
Kultūras fonds vienmēr līdzekļus ir paredzējis un
domājams, arī turpmāk Kultūras fonds aizpildīs to
robu, kas budžeta nav aizpildīts.

Man jāatzīmē vēl viena Kalniņa kunga nepa-
reizība par tiem 3 izslēgtiem Vilces pamatskolas
audzēkņiem. Es nupat pārbaudīju datus, un izrā-
dās, ka faktiski Vilces, pamatskolā 1929. gada 5.
maijā nav vis izslēgti 3 audzēkņi, bet gan tikai 1
audzēknis, kurš atradies, šīs skalas V klasē 17 gadu
vecumā. Šis skolnieks mav izslēgts par to-, Ika viņš
bijis pionieris, bet gan pair nekārtīgu 'skolas apmek-
lēšanu. Tas bijis tāds kungs, kas. ieradies skolā,
kad tas viņam labpatieis. Vienu trešo daļu no visa
laika viņš pavadījisskolā, bet 2/8 ārpus skolas. Šī
jaunekļa vārds ir Ābols. Citi. tamlīdzīgi gadījumi
nav zināmi1. Par citiem gaidījumiem,, kādus, minēja
Bruno Kalniņa kungs, Izglītības imimistrijai nekas
nav zināms. Arī telefoniski pieprasot uz Vilces
pamatskolu par šo gadījumu, mo turienes! katego-
riski paskaidroja, ka 1929. gada 5. maijā skolnieks
Ābols 17 gadu vecumā izslēgts par nekārtīgu sko-
las apmeklēšanu. Nekādas pārsūdzības nav iesnieg-
tas.

Bez. šaubām-, mēs vēl nespējam, sastādīt pilnīgi
ideālu budžetu. Vienmēr atradīsim iemeslus, at-
radīsim «Achila papēdi», ko var ievainot, kur pie-
ķerties šai.koalīcijai. Jāsaka, ka šis.budžets tomēr
sastādīts mūsu līdzekļu, iespējamības, un tas nav
vismaz nekādā ziņā sliktāks par to, kādul savā lai-
kā sastādīja kreisā valdība. Tāpēc mūsu frakcija
atbalstīs šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Maz-
versītis iesniedzis prezidijam rakstu, kurā viņš pa-
ziņo,kajpieņem Saeimas deputāta mandātuno Zem-
gales velēšanu apgabala.

Prezidijsi liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Tas pieņemts..

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdie-
nas.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.10 dienā.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā:_ prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības
apspriešana.

,Pie dienas kārtības iesniegti divi priekšlikumi.
Pirmo priekšlikumu ar vajadzīgo parakstu skaitu
iesnieguši deputāti V. Firkss. A. Eglītis, E. Grants-
kalns, K. Ulmanis u. c:

«Dienas kārtības 6. un 7. punktu likt kā 2. un 3. punktu.»
Otru .priekšlikumu iesniedzis deputāts F. Cie-

lēns u. c:

«Likumu par nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas
pilsētā likt kā dienas kārtības 6. punktu,»

Vispirms lieku uz balsošanu ar 20 parakstiem
iesniegto deputātu Grantskalna, Firksa u. c. priekš-
likumu —

6. un 7. dienas kārtības punktu likt dienas kārtībā 2. un
3. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšliku-
mu. Vienam balsojot pret, šis priekšlikums pie-
ņemts, — Priekšlikuma iesniedzēji lūdz to izlabot:
nevis 6. un 7., bet 5. un 6. dienas kārtības punktu,
t. i. abas ārlietu ministra atbildes, likt dienas kārtī-
bā 2. un 3. vietā. Vai Augstajam namam ir kādi
iebildumi? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Nobal-
sošanā nāk deputāta Cielēna u. c. iesniegtais priekš-
likums —

likumu par nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas pil-
sētā likt dienas kārtībā 6. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šopriekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Cielēna
u. c. priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Vairāk
nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kārtība pārlabotā veidā pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija z'i ņ o j um i e m.

Deputāts A. Alberings zemnieku savienības
frakcijas uzdevumā iesniedzis priekšlikumu juridi-
skā kommisijā deputāta A. Kvieša vietā ievēlēt de-
putātu fi. Dzelzīti. Vai ir kādi iebildumi'? Iebildu-
mu nav. Tas pieņemts. — Tālāk likts priekšā pie-
prasījumu kommisijā deputāta K. Pauļuka vietā ie-
vēlēt deputātu A. Klīvi. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts. — Tālāk likts priekšā organizācijas kommi-
sijā deputāta A. Kvieša vietā ievēlēt depntātu E.
Laimiņu. Vai būtu pret to kādi iebildumi? Iebildu-
mu nav. Tas pieņemts. — Tālāk likts priekšā sociā-
lās likumdošanas kommisijā deputāta J. Birznieka
vietā ievēlēt deputātu A. Briedi. Iebildumu nav?
Arī tas pieņemts.

Ministru kabinets iesniedzis papildinājuma pro-
jektu likumā par akcīzes nodokli no tabakas un ta-
bakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu finan-
ču un tirdzniecības un rūpniecības kommisijam. Ie-
bildumu nav.? Tas nodots minētām kommisijam. —
Ministru kabinets iesniedzis papildinājuma projektu
likumā par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinā-
tu apkarošanu. Prezidijs liek priekšā nodot to ju-
ridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
juridiskai kommisijai. — Tālāk Mnistru kabinets
iesniedzis likumprojektu par agrākām Liepājas cie-
tokšņa zemēm. Prezidijs liek priekšā nodot šo li-
kumprojektu juridiskai kommisijai. Iebildumu nav?
Tas nodots juridiskai kommisijai.

Deputāts A. Alberings zemnieku savienības
frakcijas uzdevumā liek priekšā Saeimas vice-
priekšsēdētāja a.matā A.i Kvjieša vietā ievēliet K.
Pauļuku. Vai būtu vēl kādi kandidāti? Vairāk kan-
didātu nav. Lūdzu izdalīt zīmītes, jo, saskaņā ar
kārtības rulli, vēlēšanām jānotiek aizklāti. Kas bal-
so par deputātu Pauluku, lai atstāj uz zīmītes vār-
diņu «par»; kas balso pret, lai atstāj vārdiņu «pret»,
kas atturas, lai atstāj «atturas». — Vai visi deputāti
saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas? Lūdzu
savākt zīmītes, — Vai visi nodevuši zīmītes? Jaunas
zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nevienam
nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezul-
tāts: pavisam izdalītas 87 zīmītes, atpakaļ saņemtas
85 zīmītes; par Kārli Pauļuku nodotas 53 balsis,
pret — 7 balsis, atturējies — 21, nederīgas nodo-
tas 4 zīmītes. Par Saeimas priekšsēdētāja biedru
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ievēlēts deputāts Kārlis Pauļuks. Ludzu depu-
tātu Pauļuku ieņemt vietu.

Deputāti J. Birznieks, K. Ulmanis u. c. iesniegu-
ši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekaiošus likuma pantu
grozījumus likumā par zemes ceļiem.

Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par zemes ceļiem
(lik. kr. 1928. g. 96.) 16. panta f punktu izteikt tā:

«.pārņemt saziņā ar Iekšlietu un Kara ministriju no II
šķiras cēliem uzturēšanā ar valsts līdzekļiem tuvākos di-
vos gados 5O00 km, bet turpmākos gados turpināt II šķiras
ceļu pārņemšanu valsts uzturēšanā tādos apmēros, cik
to atjauj valsts budžeta un ceļa fonda līdzekļi (21.), bet
ne mazāk kā 2000 km- gadā.»
Tā paša likuma 16. pantā 2. um 3. piezīmes strīpot, )
Saeimas deputāti: J. Birznieks, A. Bļodnieks.

K. Ulmanis, V. Firkss,
A. Eglītis, A. Pastors,
A. Dzenis, J, Veržbickis,
E. Rimbenieks, J. Ērglis.»
A. Alberings,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī likum-
projekta deputātam Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie de
putātu kungi! 1925. gadā Saeima ir pieņēmusi pir-
mo likumu, ar ko ir sākts kārtot zemesceļu laboša-
nas jautājumu. Šī likuma bardzība galvenā kāiN
ir vērsusies pret zemnieku; tikai no viņa prasīja
visu mūsu zemesceļu salabošanu. 1928. gadā šb
likums ir grozīts; bet arī pastāvot šim likumam viss
ceļu labošanas smagums gulstas galvenā kārtā uz
zemnieku. Ievērojot to, ka ceļu labošana iespējama
tikai agrā pavasarī, un zinot, ka mūsu apstākļos pa-
vasaris ir tik īss, ka zemniekam katra diena ir ār-
kārtīgi dārga sējas laika izlietošanai, ka vēlākā laikā
labotie ceļi nav izturīgi un ka ceļu labums ir pilnīgi
atkarīgs no šīs ceļu racionālās labošanas viedokļa,
no zemnieku pleciem tā būtu noņemama. Ir vēl otrs
apstāklis, kas prasa ceļu klaušas noņemt no zemnie-
ku pleciem, tas ir — mūsu valsts tiesiskais jautā-
jums, Tanī laikā, kad te nāk un saka, ka strādnie-

' kierri vēl neesot visu sociālo labierīcību, kādas bau-
da citu valstu strādnieki, mēs varam sacīt, ka mūsu
valsts strādnieki zināmā mērā tomēr ir nostādīti lī-
dzīgi citu valstu strādniekiem; bet ne tā tas ir ar
zemniekiem. Kaut gan mūsu valsts saucas par de-
mokrātisku valsti, mums stiprā mērā ir modē vidus
laiku klaušas. Tāpēc no valsts tiesiskā un demokrā-
tijas jviedokļa būtu nepieciešams katram deputātam
stāvēt par tādu valsts iekārtas un pienākumu sada-
līšanu, lai vismaz zemniekiem netiktu uzliktas klau-
šas un netiktu prasīts tās pildīt ar diezgan bargiem
likumiem. Zemniekiem nav iespējams ceļus labot
an musu klimatisko apstākļu dēļ. Otrkārt zemnie-
ki vieni paši nevar labot ceļus, pa kuriem taču brauc
arī pārējie valsts pilsoņi. Tāpēc savas, jaunsaim-
nieku un sīkgruntnieku, Latgales demokrātisko un
kristīgo zemnieku frakciju vārdā lūdzu šo likum-
projektu nodot pašvaldības un budžeta kommisijam.
Mes neprasām, lai kommisijas šo likumu izskatītu
ātra laikā, bet prasām, lai ceļu pārņemšana tiktu
paātrināta, jo tagadējo 500 kilometru vietā, ko
valsts pārņem uz 1928. gada likuma pamata, vajaga
pārņemt 2000 kilometru gadā. Zemniekiem ceļu la-
bošana nav viegli veicams darbs, jo ar katru gadu
palielinās labojamo ceļu garums, tāpēc ka mūsu
tagadējie lielceļi iet galvenā kārtā no muižas uz
muižu, un lieli apvidi, plaši ciemi ir bez ceļiem. So
ciemu pievilkšanai lielākiem satiksmes ceļiem tiek
buveti jauni ceļi un, pateicoties šim. apstāklim, ceļu
klaušas gadu no gada pieaug. Saimniecībām ar

__ 1 5. MAl 1930

20—35 ha platību nākas labot vairāk simts metru
dažādo šķiru ceļu, kas zemnieka darba atmaksaša-
nos padara vēl ļaunāku. Lai zemniekus atsvabinā-
tu no šo, viņiem nepiederošo, pienākumu pildīšanas,
lūdzu Augsto namu pieņemt šo likumprojektu, nodo-
dot to minētai kommisijai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojekta paš-
valdības un budžeta kommisijam. Iebildumu nav?
Tas nodots minētām kommisijam.

Deputāti L. Jeršovs, L. Laicens, Ķ Zlaugotnis-
Cukurs un E. Miezis iesnieguši jautājumu iekšlietu
ministrim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt Saeimā priekšā sekou'ošu jautājumu iekš-
lietu ministrim:

Kāpēc iekšlietu ministris ir uzbrucis strādnieku biedro-
šanās tiesībām., pastāvīgi likdams izdarīt kratīšanas un arestus
Latgales .strādnieku un kalpotāju arodbiedrība Daugavpilī, ta
ar nolūku gatavojot iemeslus biedrības slēgšanas motivācijai,
lai pēc tam ierosinātupašu slēgšanas uzbrukumu, _.kas tagad
arī izdarīts, jo 7. aprīlī š. g. minētā organizācija slēgta?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli.

Deputāti O. Jankus, L. Laicens, J. Balodis, L.
Jeršovs u. c. iesnieguši jautājumu tieslietu mini-
strim. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlietu
un tieslietu, ministriem.

Uz kāda demokrātiska pamata tieslietu un iekšlietu mi-
nistri, ar iepriekšēju nolūku izjaukt strādnieku 1. maiju, likuši
konfiscēt strādnieku un zemnieku Saeimas frakcijas avīzes
«Biedris» Nr. 5 un izdarīt kratīšanas ekspedīcijā, atņemot eks-
pedīcijas grāmatas, abonentu adreses un pavairojamo apa-
rātu?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai deputātam Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija): Tu-
vojoties 1. maijam, ir palikuši nekautrīgāki buržuā-
zijas uzbrukumi strādnieku tiesībām. Te jau mūsu
biedrs Jeršovs runāja, ka slēgta viena no lielākām
arodbiedrībām — Daugavpils kreisā arodbiedrība.
Šodien buržuāzijas varas orgāni atkal ir spēruši
vienu terrora soli pret strādniecību: ir konfiscēts
strādnieku un zemnieku partijas laikraksts «Biedrs»
un izdarītas kratīšanas minētā laikraksta ekspedī-
cijā. Kratīšanās saskatāmas pilnīgi pogroma pazī-
mes — uzlauztas atvilktnes, kas bijušas aizslēgtas;
paņemtas kases? grāmatas, ko vedusi ekspedīcija;
paņemti abonentu saraksti, paņemts apologrāfs u.
t. t. Uz 1. maiju gatavojoties, buržuāzija jau 3 nedē-
ļas iepriekš ir ķērusies pie represijām, pie strādnie-
ku laikraksta ekspedīcijas graušanas, apmēram tā-
pat, kā tas noticis Somijā, kur fašisti izdemolējuši
strādnieku laikraksta ekspedīciju. Starpība tikai tā-
da, ka te Latvijā šo demolēšanu, šo grautiņu izdara
buržuāzijas oficiālie varas orgāni — Tieslietu un
Iekšlietu ministrijas. Mes adresējam šo jautājumu
tieslietu un iekšlietu ministriem. Mes nezinām, kas
ir devis rīkojumu par šīm kratīšanām — vai ta ir
prokuratūra, vai tā ir polītiskā pārvalde, vai šo or-
gānu augstākie priekšnieki, tieslietu un iekšlietu mi-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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nistļ-i. Skaidrs ir viens, ka buržuāzija caur valdī-
bu ir nolēmusi uzsākt strādnieku 1. maija terrori-
zešanas kampaņu.

Atzīmējams, ka tieši pēdējā laikā fašistiskai
reakcijai sekste atkal ir augusi; vai nu sakarā ar
jauna Valsts Prezidenta ievēlēšanu, sakarā ar šiem
lielajiem priekiem, mēs varam noteikti konstatēt, ka
fašistiskais kurss ir pastiprinājies. Ja vēl dažus mēne-
šus atpakaļ musu avīzi «Karogu» nožņaudza ar ne-
laimīgo 13. numuru, ja mūsu žurnālu «Darba vie-
tu» nožņaudza ar 13. numuru, tad tagad ir iznācis
tikai musujaikraksta 5. numurs, bet jau reakcija ķe-
ras tam klāt un to likvidē.

Bez šī 1. maija momenta vēl jāatzīmē, ka tas ir
uzbrukums revolucionāro strādnieku preses brīvī-
bai vispār; te tiek realizēta tā polītika, kas ir sevišķi
nodibinājusies ar jaunā, reakcionārā preses likuma
pieņemšanu. Strādnieku un zemnieku frakcijai nav
iespējams izdot laikrakstu, ko parakstītu viņas de-
putāts, bet viņai_ jāgriežas pie atsevišķiem strādnie-
kiem, lai viņi nāktu par frakcijas laikraksta redak-
toriem. _ Tagad ar šīm konfiskācijām ir iespējams
terrorizet šos strādniekus, ir iespējams viņus vajāt.
Ta tad te ir uzbrukums preses brīvībai, te ir reak-
cijas mēģinājums likvidēt strādnieku un zemnieku
frakcijas preses orgānu.

Tomēr galvenais šī uzbrukuma motīvs, galve-
nais šī uzbrukuma nolūks ir katrā ziņā graut Latvi-
jas

^ revolucionārās strādniecības 1. maiju. Katrā
ziņa tagadēja valdība un viņas ministri rīkojas ar
iepriekšēju nolūku. Mūsu laikrakstu konfiscē, lai
strādnieku masas nezinātu strādnieku un zemnieku
frakcijas nolikto 1. maija demonstrāciju vietas, lai
strādnieku un zemnieku frakcijai nebūtu iespējams
mobilizēt strādnieku masas 1. maijam. Šis iepriek-
šējais buržuāzijas nolūks ir pilnīgi skaidrs.

Jākonstatē, ka buržuāzija un viņas valdība ar
šim konfiskācijām, ar mūsu ekspedīciju grautiņiem,
ar revolucionārās strādniecības 1. maija kampaņas
terrorizēšanu strādā sociāldemokrātu partijas labā.
Arī šī konfiskācija ir notikusi sociāldemokrātu par-
tijas labā. Iekšlietu ministris, saskaņā ar sociālde-
mokrātu partiju, noliedz kreisās strādniecības sa-
pulces, gājienus,_ konfiscē avīzes un uzsaukumus,
bet tanī paša laikā dod plašu iespēju sociāldemokrā-
tiem aģitēt strādnieku masās. Tā vien liekas, ka
sociāldemokrāti savas aģitācijas kampaņas, savas
arodnieciskas nedēļas, savas polītiskās akcijas jau
priekšlaikus saskaņo ar Iekšlietuministrijas terrora
gājieniem. Sociāldemokrāti tieši saziņā ar iekšlietu
ministri realizē savas biedru zvejošanas kampaņas,
savas «protesta» akcijas. Tanī laikā, kad tiek slēg-
tas arodbiedrības, sociāldemokrāti realizē savas
polītiskās mobilizācijas kampaņas, kad tiek grauta
kreisās strādniecības prese — pastiprina savu aģi-
tāciju.

Buržuāzija to visu dara sociāldemokrātu labā
tāpēc, ka visa sociāldemokrātu partijas polītika ir
buržuāzijas labā, tā ir buržuāzijas polītika, tā nav
strādniecības polītika. Tāpēc ari buržuāzija rūpē-
jas, lai revolucionārai strādniecībai nedotu iespēju
organizēt savu maiju, lai strādnieku masas būtu
sociāldemokrātu partijas monopols. Pagājušā gada
1, maijā mēs redzējām, ka sociāldemokrāti demon-
strēja policijas pipku un štiku pavēnī. Sociāldemo-
krāti izgāja 1. maijā demonstrācijās no buržuāzijas
žēlastības.

Revolucionārie strādnieki tomēr nav iebiedēja-
mi ar terroru. Revolucionārie strādnieki pratīs no-
organizēt 1. maiju arī šinīs pusfašistiskos terrora
apstākļos; viņi pratīs to izdarīt, pastāvot buržuazi-

KrājumS Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukuma.

jas un sociāldemokrātu kopdarbībai. Latvijas re-
volucionārie strādnieki tur augstu Latvijas proleta-
riāta revolucionārās tradīcijas, ko min kājām so-
ciāldemokrāti. Ja tagad Krievijas cara, Krievijas
žandarmu vietā ir uzrāpušies uz troņa drusku mazi-
ņāka, bet arī drusku nekaunīgāka un drusku rupjāka
Latvijas buržuāzija ar savu sociāldemokrātisko asti
(smiekli), ;a tagad cara žandarmu vietā ir stājušies
Laimiņa policisti un Bruno Kalniņa sportisti (trok-
snis), tad tas nenozīmē, ka Latvijas proletariātu
jūs varēsit apspiest, tas nenozīmē, ka jūs varēsit
apspiest strādnieku 1. maiju. Strādnieki, kas izgāja
uz ielām pret Krievijas caru un žandarmiem, izies
uz ielas arī pret Latvijas buržuāziju, pret Latvijas
sociālfašistiem. (Starpsaucieni.) Arī šogad 1. mai-
jā Latvijas revolucionārie strādnieki organizēsies
un izies uz ielas, neatkarīgi no tā, vai jūs viņiem
atļausit, vai noliegsit demonstrācijas. Revolucionā-
rie strādnieki Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, 1. mai-
jā iekaros sev ielu. Revolucionārie strādnieki La-
tvijā, tāpat kā visā pasaulē, 1. maijā demonstrēs par
saviem saimnieciskiem un politiskiem lozungiem
un uzstāsies pret buržuāzijas uzbrukumiem un šo
uzbrukumu atbalstītājiem — '< sociāldemokrātiem.
Jus revolucionāro maiju strādniekiem nevarat at-
ņemt ne ar pipkām, ne ar konfiskācijām, ne ar aiz-
liegumiem. Latvijā būs revolucionārais sarkanais
maijs, un tas notiks zem revolucionāro strādnieku
sarkanā karoga!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
virzīs tālāk ar kārtības rulli.

Deputāts M. Lazersons liek priekšā finanču
kommisijā deputāta A. Nuroka vietā ievēlēt deputā-
tu M. Nuroku. Vai Augstajam namam ir kādi iebil-
dumi? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Līdz ar
to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —•
ārlietu ministra atbildi uz depu-
tātu M. Skujenieka u. c. iesniegto j a u-
t a j u m u. Vārds ārlietu ministrim Celmiņam.

Ārlietu ministris H. Celmiņš: Augsti godātie
tautas vietnieki!

Saeimas prezidļjam deputāts Skujenieks u. c.
iesnieguši šādu jautājumu ministru prezidentam:

«Dažādos Krievijas apvidos pastāv lielāks skaits
latviešu zemkopju koloniju.

Sakarā ar oārgrozībām Krievijas agrārā iekār-
tā daudzas latviešu kolonistu saimniecības iznīcinā-
tas un agrākie īpašnieki piespiesti atstāt savas saim-
niecības. Daudzi latviešu kolonisti nonākuši ļoti
grūtos apstākļos un ir izteikuši vēlēšanos atgriezties
uz Latviju.

Lūdzam ministru prezidenta kungu paskaidrot,
vai valdībai būtu iespējams atvieglot latviešu kolo-
nistu stāvokli, sekmējot viņu atgriešanos uz La-

Valdības uzdevumā pagodinos sniegt sekojošo

Latvju kolonisti Krievijā ir daļa no latvju tau-
tas dzīvā spēka, kas aizplūdīs uz turieni vēl cari-
skās Krievijas laikā, kad latvju apdzīvotā zemē, ta-
gadējā Latvijā, valdīja pārāk smagi dzīves apstākļi.
Līdz ar Latvijas nodibināšanos,, radās izredzes uz
labākiem dzīves apstākļiem, un laba daļa latvju, gan
ka bēgļi, kas bija atstājuši dzimteni kara laikā, gan
ka optanti, saskaņā ar Latvijas-Krievijas miera lī-
gumu, ir atgriezušies dzimtenē.

Taču daudz latvju kolonistu optācijas tiesību
nav izmantojuši, bet palikuši savās iekoptās jaunās
dzīves vietās Krievijā. Šiekolonisti tagad ir SPRS
pilsoņi un pavalstnieki. SPRS īpatnējās valsts ie-
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kārtas dēļ tās pilsoņu izbraukšana no turienes nav
tik viegli iespējama, kā no citām valstīm. Spert
kādus sevišķus soļus latvju kolonistu, tagadējo
SPRS pilsoņu, pārvešanai dzimtene no Latvijas
valdības puses nav iespējams, jo tā būtu iejaukša-
nās SPRS iekšējās lietās.

Taču latvju kolonistus, kas _ :Ttu dabūjuši iz-
braukšanas atļauju uz Latviju no bPRS valdības,
valdība labprāt uzņems un novietos Latvijā.

Valdība ir devusi rīkojumu Maskavas sūtnie-
cībai šādu no SPRS valdības legalizētu latvju kolo-
nistu ieceļošanu Latvijā sekmēt un atvieglot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nākošais dienas
kārtības punkts — ārlietu ministra atbil-
deuzdeputātaL. Laicena u. c. iesniegto
jau t_ā jumu. Vārds ārlietu ministrim Celmiņam.

Ārlietu ministris H. Celmiņš: Augsti godātie
tautas vietnieki! Deputāti Laicens u. c. strādnie-
ku un zemnieku frakcijas deputāti iesnieguši Saei-
mas prezidijam sekojošo jautājumu ministru prezi-
dentam:

«Ievērojot to, ka ārlietu un kara ministri uz
strādnieku un zemnieku frakcijas nesen
iesniegtiem jautājumiem par attiecībām
pret Sociālistisko padomju republiku savie-
nību konstatēja Latvijas polītiku par mier-
mīlīgu un draudzīgu pret SPRS — rodas
sekojoši jautājumi:

a) vai atbilst šim konstatējumam tas, ka Latvijas
dažādo konfesiju garīdznieki baznīcās tur nai-
dīgas runas pret SPRS, tā iejaukdami Sociā-
listisko padomju republiku savienības iekšē-
jās lietās Latvijas valsti un valdību caur to,
ka baznīca Latvijā tiek uzturēta ar subsīdijām
no valsts,

b) vaisaskan ar miermīlīgām attiecībām tas, ka
visām draudzīgām kaimiņvalstīm Latvijā ir
militārpriekšstāvji, bet SPRS Savienībai tāda
nav pec tam, kad bijušo mākslīgā veidā tika
spiests atsaukt?» —

Valdības uzdevumā pagodinos sniegt sekojošo
paskaidrojumu.

Šis jautājums Ir viens no tukšiem jautājumiem,
ar kuriem strādnieku un zemnieku frakcija sistemā-
tiski traucē Saeimas darbību. Šie jautājumi, acīm-
redzot, tiek iesniegti provokācijas nolūkā. Šinīs
jautājumos izmaināma necieņa pret mūsu valsts de-
mokrātisko iekārtu un izskan nepārprotama vēlē-
šanas bojāt un sare_žģīt mūsu labās attiecības ar
kaimiņvalstīm. Tadeļ «os strādnieku un zemnieku
frakcijas jautājumus vajadzētu ignorēt, neturot par
vajadzīgu uz tiem atbildēt.

Taču aiz cieņas pret mūsu parlamentārisko ie-
kārtu un aiz valdības pienākuma pret Saeimu es ne-
varu un arī negribu atteikties no atbildes.

Uz iesmegtā jautājuma pirmo daļu varu atbil-
dēt, ka nekādas dažādo konfesiju garīdznieku nai-
dīgas runas pret SPRS valdībai nav zināmas, un arī
jautājuma konkrēti ne uz vienu vienīgu tādu nav
aizrādīts.

Uz jautājuma otrodaļu: kādēļ SPRS nav mi-
litāra pārstāvja Latvija, man jāatbild, ka tas neat-
karājas no Latvijas, bet no SPRS valdības, kura,
bez šaubām, pati noteic savas pārstāvniecības sa-
stāvu. Katrā ziņā šī jautājuma ierosināšana un at-
risināšana nepiekrīt arī Latvijas Saeimas deputāta
Laicena kunga kompetencēm, un to var kvalificēt
vienīgi par vieglprātīgu, neatbildīgu un nosodījamu
iejaukšanos mūsu kaimiņu valsts iekšējās lietās.

Beidzot atļaujos konstatēt, ka Latvijas attiecī-
bas ar SPRS joprojām, tāpat kā līdz šim, ir miermī-

____________________________________________________________________

līgas un draudzīgas, un deputāta Laicena un_ viņa
frakcijas biedru pūles provocēt valdību uz kādiem
sarežģījumiem ar SPRS ir gluži veltas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nākošais dienas kar-
tības punkts — papildinājums likumapar
piemaksām pie atlīdzības par valdī-
bai nodotiem liniem. Referenti A. Dzenis,
K. Ulmanis un H. Dzelzītis. Vārds budžeta kommi-
sijas referentam Dzenim.

Referents A. Dzenis: Godātie deputātu kungi!
Šis likums paredz pielaist pārmaksās liniem_ pie ie-
pirkšanas un ir izstrādāts ar nolūku aizsargāt musu
linu kultūru, jo tā pēdējā laikā, sakara ar cenu
svārstīšanos un krišanos, ir sākusi Latviļā samazi-
nāties, bet, ievērojot linu kultūras speciālo nozīmi
mūsu valsts saimnieciskā un arī katra atsevišķa
lauksaimnieka dzīvē, valdība bija turējusi par va-
jadzīgu linu kultūru uzturēt un aizsargāt ar visiem
viņas spēkā esošiem līdzekļiem.

Ja apskatām tuvāk linu kultūras tautsaim-
niecisko nozīmi mūsu valsts dzīvē, tad varam kon-
statēt, ka linu kultūra ir devusi valstij ārkārtīgi
lielus ienākumus pa visiem linu monopola pastā-
vēšanas gadiem. Tanī pašā laikā tā ir bijusi par
vienu neizsmeļamu ārzemju valūtas rezervi. Lai
man būtu atļauts ar dažiem datiem šeit raksturot
linu kultūras nozīmi kā valūtas krājumu palielināša-
nos, tā arī valsts peļņas ziņā.

Pa visiem linu monopola pastāvēšanas gadiem,
pēc Finanču ministrijas oficiāliem datiem, valsts ir
pelnījusi pāri par 55,530.000 latu. Ja aprēķinām pa-
reizi linu pārdošanas peļņu, kas bija pirmos linu mo-
nopola pastāvēšanas gados, tad faktiskā peļņa iz-
nāk daudz lielāka nekā minēts Finanču ministrijas
datos. Faktiskā peļņa ir ap 75.000.000 latu.

Kas attiecas uz ārzemju valūtas krājuma pa-
lielināšanas nozīmi ar linu operācijām, tad jāsaka
sekojošais. Valdībai pa visu linu monopola pastā-
vēšanas laiku ir ienācis ārzemju valūtas par
298.989.000 latu. Man liekas, ka tas ir pietiekoši
raksturīgs skaitlis, lai konstatētu, kāda nozīme ir
linu kultūrai visā mūsu saimnieciskā dzīvē.

Tai pašā laikā arī atsevišķu lauksaimnieku saim-
nieciskā dzīvē linu kultūrai ir liela nozīme. Lauk-
saimnieki, kas ir nodarbojušies ar linu sēšanu, ir sa-
ņēmuši visā linu monopola pastāvēšanas laikā ap
223.984.000 latu.

Šiedati ir bijuši tie, kas ir pārliecinājuši valdī-
bu spert, varbūt, ārkārtēju soli, lai šo valsts un
atsevišķo lauksaimnieku saimnieciskā dzīvē svarīgo
kultūru aizsargātu no iznīcināšanas un mēģinātu
turpmāk to izkopt un padarīt saimnieciski izdevīgā-
ku. Kā aizrādīju pašā sākumā, linu cenu svarstīša-
nas pēdējos gados ir atstājusi stipru iespaidu uz linu
sējumu platību. No 1909.—1913. gadam linu sējumu
platība bija 69.600 ha. 1925. gadā tā tuvojās pirms-
kara apmēram — 78.000, ha. Tad, kad sākās linu
cenu svarstīšanas, sākot ar 1925. gadu, linu sējumu
platība strauji samazinājās. 1928. gadā redzam, ka
linu_ sējumus platība ir vairs tikai 68.000 ha. 1929.
gadā linu sējumu platība ir samazinājusies līdz
55.000 ha. Tā tad, acīmredzot, linu cenas nepār-
protami ir atstājušas ārkārtīgi lielu iespaidu uz sējas
platību.

Tai pašā laikā jāsaka, bez cenu svarstīšanas
ārkārtīgi svarīgās nozīmes linu sējas platības sama-
zināšanā, ir vēl citi faktori, kas to ir samazinājuši,
bet tie katrā ziņā ir bijuši daudz mazāk nozīmīgi. Ka
linu sējumus cenšas atvietot ar citām lauksaimnie-
cības kultūrām, tas ir skaidrs, bet man jāsaka, ka
tagadējos grūtos apstākļos, kad ari pārējās Iauk-
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saimniecības kultūras pārdzīvo ārkārtīgu krizi,
lauksaimnieki to nespēj izdarīt, un tas arī nav tik
viegli. Lauksaimnieki nespēj pāriet" uz ienesīgākām
lauksaimniecības kultūrām. Kaut gan arī valdība
spērusi jau dažus soļus šai ziņā, lai lauksaimniekiem
palīdzētu nostiprināties, dodot attiecīgus pabalstus
un citādi palīdzot, rezultāti vēl nav redzami. Man
jāaizrāda, ka mūsu svarīgākās eksporta nozares:
bekona un sviesta eksports patlaban pārdzīvo tādu
pat cenu krizi, kā lini, ka lauksaimnieki nevar to
nesajust. Šīs nozares ir tās, uz kurām mums turp-
māk jādibina visa lauksaimniecība. Bet, kā jau
teicu, cenu krišanās ir atstājusi ļoti lielu iespaidu
arī uz šīm nozarēm. Kamēr mēs neesam nostipri-
nājuši pārējās eksporta nozares, ko gribam turp-
māk paturēt, tikmēr lini eksportā ieņems svarīga
vietu

^
Pie tam lini dod peļņu arī valstij un neap-

šaubāmi palīdz lauksaimniekiem .'sabalansēt vigu.
budžetus. Tāpēc, gribot-negribot, mēs esam spie-
sti nest no valsts puses dažus upurus linkopjiem r.ar
labu. Mūsu uzdevums ir gādāt, lai šo lauksaimnie-
cības kultūru vēl turpinātu, lai to pasargātu, lai
lauksaimnieki nebūtu spiesti atsacīties šai kritiskā
brīdī no linu audzēšanas.

Man jāaizrāda, ka te, varbūt, iebildīs pret to,
ka šo kultūru cenšas sistemātiski uzturēt ar valsts
piemaksām un pabalstiem; varbūt aizrādīs, ka
tas nav valstij pa spēkam un ka, varbūt, līdzšinē-
jās cenas ir tik augstas, ka lauksaimnieki ar tām vēl
var iztikt. Man jāsaka, ka valdība un saimnieciskās
kommisijas šo likumprojektu ir pamatīgi apskatīju-
šas un konstatējušas, ka tagadējās cenas ir tuvu
ražošanas pašizmaksai. Ja cenas kristu vēl vairāk,
tad arī augstāko linu šķirņu cenas būtu zem pašiz-
maksas, un lauksaimnieki, linu ražotāji, būtu op;"-;-
sti pāriet savās saimniecībās uz citām kultūrām.
Man ir pie rokas dati, ar kuriem var konstatēt, ka
pastāvot tagadējai cenai — 56 mārciņām tonnā,
zemnieki pelnī uz augstākām šķirnēm tikai 39 lati
no pūrvietas, bet uz zemākām linu šķirnēm, kuru
ir ap 40 %, neiznāk ne pašizmaksa. Tā tad arī šo
jautājumu valdība ir apskatījusi un atzinusi, ka arī
šinī virzienā valdība bez upuriem no valsts kases
puses nekā nevar darīt linu kultūras aizsargāšanai'.

Varētu celties jautājums — ja linu cenas tik
strauji krīt, vai valdība ar savām budžeta piemak-
sām spēs segt cenu starpību, kāda ir starp tām ce-
nām, kuras mēs gribam stabilizēt, un cenām, kādas
nākotnē var nodibināties pasaules tirgū. Man šķiet,
ka valdība mums ir devusi tādus vadošus aprēķi-
nus, ar kuriem mēs varam tikt pie zināma slēdzie-
na, ka nākotnē pat pie viszemakām cenām valsts
pārmaksās varētu iznākt maksimums 3.750.000 latu.
Man liekas, ka šīs svarīgās lauksaimniecības kultū-
ras aizsargāšanai šis upuris — pāri par 3.500,000 la-
tu, ir valstij viegli panesams. To valdībai vajadzē-
tu uzņemties, un arī Saeimai vajadzētu šo valdības
projektu akceptēt.

Apspriežot šo jautājumu, ir pacēlušies iebildu-
mi, kas grib šo valdības labi domāto soli padarīt
mazāk nozīmīgu. Tika celts iebildums, ka ja mēs
uzturētu cenas, kādas tagad pastāv, bet ja tās turp-
māk kristos un mēs tuvākā apkārtnē būtu vienīgie,
kas maksātu augstākas iepirkšanas cenas, vai ne-
sāktos lieli linu ieplūdumi kontrabandas ceļā no kai-
miņvalstīm. Te man jāaizrāda, ka jau 1926./27. ga-
dā, kad arī valdība piemaksāja resp. pārmaksāja,
iepērkot linus no zemniekiem, pacēlās tās pašas ba-
žas, ka šīparādība varētu attīstīties. Gala rezultā-
tā, izrādījās, ka šo parādību mūsu valsts pārvaldes

orgāni, mūsu robežsargi ir spējīgi apkarot, ir spē-
jīgi cīnīties ar katru tendenci, kas gribētu plašākos
apmēros iepludināt linus mūsu valstī no kaimiņval-
stīm, lai te ar tiem spekulētu un izmantotu musu
valsts lielo labvēlību pret zemniekiem, viņu ražoju-
mus pārdodot un realizējot. Tapec, ja rastos tāds
stāvoklis, ka valdība būtu spiesta par liniem pār-
maksāt, valdībai būs pietiekoši līdzekļu apsargāt
robežu tā, ka kaimiņvalstis nevarēs pārpludināt mū-
su valsti ar saviem liniem, tā nodarot lielu pārestī-
bu mūsu zemniekiem un iecērtot lielu robu musu
valsts kasē. Tāpēc arī šādas bažas nevar ņemt no-
pietni; aiz manis aprādītiem motīviem tas pilnīgi
atkrīt.

Budžeta kommisijā Bastjāņa kungs plašāki pa-
kavējās pie šī jautājuma un aizrādīja, ka nevajagot
lietot piemaksu sistēmu, ka linu cenas tagad esot
noteiktas ļoti taisnīgas — un tieši ar 1927. gada li-
kumu par piemaksām pie linu cenām- Jāsaka, _,
bez šaubām, tas ir pareizi, ievērojot toreizējo,
1927. gada tirgus stāvokli attiecībā uz šīs kultūras
ražojumu cenām. Bet nevajaga aizmirst, ka 1927.
gadā linu cenu stāvoklis bija citāds nekā tagad.
Kaut arī. 1927. gadā linu cenas slīdēja uz leju, tai
cenu slīdēšanai uz leju nebija tādas tendences, ka
tās varētu noslīdēt zem zemnieku pašizmaksas, sa-
karā ar ko arī valdība maksāja zemniekiem augstā-
kas cenas nekā tagad. Tad arī šīm piemaksām tiešām
bija sava nozīme, un tās savu Tomu nospēlēja. Ja
1927. gadā nebūtu bijušas linu piemaksas, tad linu
sējumu platība nenovēršami būtu samazinājusies.
Bet tagad linu cenas izrāda strauju tendenci krist, un
ja mēs tagad, pie tā jau zemām cenām, nelietosim
ārkārtīgus līdzekļus, tad panākts būs tikai tas, ka
zemnieki savās saimniecībās "galīgi i izskaudīs šo
kultūru. Aiz šiem motīviem, man liekas, arī sis
Bastjāņa kunga iebildums pret valdības izstrādāto
likumprojektu atstājams bez ievērības.

Tālāk Bastjāņa kungs aizrādīja, ka līdz šim val-
dība esot samērā maz pelnījuši un pēdējos gados
budžetā neesot paredzēti līdzekļi arī procentu seg-
šanai par linu monopolā ieguldītiem kapitāliem.
Man jāsaka, ka tas nesaietas ar patiesību. Līdz šim
valdība, kā jau aizrādīju, ir pelnījusi pāri par
55.000.000 resp. 75.000.000 latu. Man liekas, ka šī
peļņa četrkārtīgi sedz visus procentus par ieguldīto
kapitālu. Faktiski valdībai resp. valsts kasei rodas
diezgan liels pārpalikums, prāva peļņa, kas liecina,
ka linu ražotāji ir nesuši ļoti lielus upurus valsts ka-
sei par labu; tāpēc grūtā brīdī valstij jāmēģina lauk-
saimniekiem palīdzēt.

Tālāk bija tāds iebildums, ka, pastāvot valdī-
bas projektētai sistēmai, valsts pretimnākšanu gal-
venā kārtā izlietošot tikai turīgie saimnieki. Man
bija izdevība painteresēties par datiem, kas galve-
nā kārtā sēj linus. Šie dati ir ļoti interesanti. Izrā-
dās, ka linus galvenā kārtā sēj saimnieki, kuru ze-
mes platība nepārsniedz 20 ha; lielākie saimnieki
nodarbojas vairāk ar graudkopību un lopkopību.
Viņi varētu nodarboties arī ar linkopību, bet viņi
acīmredzot, ir atzinuši par izdevīgāku nodarboties
ar citām lauksaimniecības nozarēm. Viņi ir atzinu-
ši linu kultūru par mazāk izdevīgu. Es neņemos ap-
galvot, ka lielākās saimniecības linus nesēj, bet
fakts ir tas, ka lielākās saimniecībās linu kultūra
nav dominējošā. Ievērojot teikto, jāatzīst, ka krei-
sā spārna apgalvojums, ka valdības pretimnākšanu
linkopjiem izlietos tikai turīgākie saimnieki, nav di-
bināts. Vajaga tikai iedziļināties šinī lietā, papētīt
un savākt vajadzīgos datus, un katrs redzēs, ka
šis apgalvojums nesaietas ar patiesību.
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Dukura kungs loti cītīgi iestājas par to, ka ar
valsts piemaksām labāk vajagot aizsargāt un vairāk
nostiprināt graudkopību un līdz ar _ to lopkopību.
Mums atmiņā ir ļoti raksturīgs sociāldemokrātu uz-
stāšanās piemērs. Kad bija runa par ievedlēsēm,
kad runājām par graudkopību, tad Dukura frakcija
runāja pavisam ko citu, proti, ka graudkopī-
bas aizsardzība būtu nevajadzīga, jo tas varētu kai-
tēt lopkopības attīstībai. Tā toreiz runāja Dukura
kungs un viņa domu biedri. Bet tagad, kad nonākam
pie šī jautājuma, pie linu kultūras jautājuma, Bīl-
maņa un Dukura kungi pārvēršas par ārkārtīgi
enerģiskiem graudkopības aizstāvjiem. Man šķiet,
ka sociāldemokrāti savos motīvos ir tā sapinušies,
ka tie neiztur vairs nekādas kritikas. No visa tā ir
redzams, ka viņiem nav pieņemami visi tie likumi,
kas grib aizsargāt un nostiprināt lauksaimniecību.
Cik viņu spēkos stāv, viņi liek šiem likumiem, kā
man liekas, visādus šķēršļus. Tāpēc visi kreisā
spārna motīvi, jāteic, ir izvirzīti ar nolūku šādā vai
citādā veidā valdības lauksaimniekiem labvēlīgos
soļus padarīt neizvedamus, un viņu vēlēšanās ir ra-
dīt visādas grūtības, lai šie likumi nedabūtu prakti-
ska izpauduma. Tāpēc nevajadzēs te sīkāk pakavē-
ties pie kreisā spārna sīkākiem iebildumiem pret li-
nu cenu stabilizācijas likumiem.

Nobeidzot savu īso ziņojumu par šo likumpro-
jektu, budžeta kommisijas vārdā lūdzu to pieņemt
tādā redakcijā, kādā to kommisijā ir izstrādājusi;
bez tam lūdzu to pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kom-
misijas referentam .Ulmanim.

Finanču kommisijas referents K. Ulmanis: Aug-
stais nams! Finanču kommisijā šo likumprojektu
apsprieda un pieņēma, tāpēc man finanču kommisi-
jas uzdevumā ir gods jums šodien likt to priekšā un
lūgt to pieņemt steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
un rūpniecības kommisijas referentam Dzelzītim.

Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas refe-
rents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu kungi!
Linu kultūra mūsu zemē plaši pazīstama jau kopš
seniem laikiem. Beidzamos 10 gados tās sējumi gan
ir samazinājušies, tomēr tie ir vēl diezgan plaši, un
ir vairāki tūkstoši saimniecību, kas. nodarbojas ar
šis kultūras audzēšanu. Tāpēc mums nav nekāda
iemesla sacīt, vai prasīt, lai šī kultūra izbeigtos un
lai to atvietotu ar kādu citu lauku ražojumu kulti-
vēšanu, jo apgabalos, kuros nodarbojas ar linkopību,
ir citādi apstākļi. Zemes apstākļi tur ir tādi, ka šī
kultūra tur ļoti labi padodas.

Tanīs linu cenās, par kādām mēs linus pārdo-
dam, neatspoguļojas tas darbs, kas tiek ieguldīts
parastas kultūras. Mēs zinām, ka ar liniem ir ļoti
daudz darba, tos izstrādājot, kas katrā ziņā še jā-
ievēro. Otrs apstāklis ir tāds: ja nebūtu mūsu ze-
me šis linu kultūras, kas mūsu tirdznieciskā apgro-
zība_ ieņem diezgan lielu vietu, tad nemaz nebūtu
iespējams to citādiaizpildīt. Mūsu tirdzniecības bi-
lance linu eks_portēšana ieņem ļoti redzamu vietu,
un ja linu nebūtu, tad šo robu tirdzniecības bilancē,
kas, protams, atspoguļojas arī mūsu maksāšanas
bilance, nemaz nebūtu iespējams aizpildīt. Tam-
dēļ nevar dot receptesno linu ražošanas pāriet uz
kādu citu kultūru visā zemē, jo ari par pārējiem
lauku ražojumiem neredzam sevišķu atmaksāšanos,
un pie tam ātri pārorganizēties nemaz nav iespē-
jams. Bet, kā es jau teicu, tas nemaz nav ieteicams.
Ir dzirdētas domas, ka linu kultūra zemniekiem vis-
pār neatmaksājoties. Tomēr redzam, ka Beļģijā un

Ziemeļfrancijā sāk lietot jaunasmetodes linu audzē-
šanā un apstrādāšanā un nemaz neatsakās no tas.
Tāpēc arī mums jāgādā, lai šiskultūras augs Latvi-
jā tiktu tālāk ražots un izkopts.

Pēdējā laikā, kā tas ir arī ar citiem lauksaimnie-
cības ražojumiem, redzam linu cenu slīdēšanu. Šā-
dos apstākļos, mazākais šogad, ja mes negarantē-
sim linkopjiem augstākas cenas neka iespējams da-
būt pasaules tirgū, šiskultūras augs_ netiks ražots,
un mums radīsies nevēlams robs arējas tirdzniecī-
bas bilancē. Ievērojot, ka senākos gados, ekspor-
tējot linus, valsts daudz pelnīja, mums ir morāliska
tiesība prasīt šinī grūtajā brīdī piemērotu Jinu cenu
garantēšanu. Vai tas būs uz īsāku vai ilgākujaiku,
tas nav noteicams. Pagaidām mums principā jāiz-
šķiras, ka mēs garantējam augstāko cenu, kādu var
dabūt tirgū, un vajadzības brīdī piemaksāsim virs
tās. Piemaksas nosakāmas katru gadu uz priekšu.
Ievērojot minētos apstākļus, tirdzniecības un rūp-
niecības kommisijā nolēma, ka šādas garantijas
lauksaimniekiem dodamas. Tā kā sējas laiks ir jau
durvju priekšā, kommisijas vārdā lūdzu steidza-
mību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu

' pacelties tos, kas ir par steidzamību. Balsošanas
iznākums: par steidzamību nodota 51 balss, pret to
nav nodota neviena balss, atturējušies 28. Steidza-
mība pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tāti! Likums par linu cenu stabilizēšanu uz tagadējā
līmeņa ir viens no likumiem, kādus pēdējā laikā lie-
lākā skaitā ir sagatavojusi zemnieku savienība un
citas zemnieku grupas. Šim likumam, liekas, neap-
šaubāmi sekos citi likumi par piemaksām lauku ra-
žotājiem dažādos veidos.

Ja apstājamies pie šī likuma, tad man jāsaka,
ka linu kultūra Latvijā, bez šaubām, ieņem' ļoti re-
dzamu vietu kā lauksaimniecībā, tā arī mūsu ek-
sportā, un tāpēc ir skaidrs, ka šai kultūrai jāpiegriež
samērā liela un nopietna vērība. Man tikai, diemžēl
jāsaka, ka tās pašas zemnieku aprindas, kas tagad
nāk ar šo likumprojektu un, kā jau teicu, gatavo arī
vēl citus tamlīdzīgus likumprojektus, nav spērušas
soļuslai šo kultūru vispār veicinātu. Mēs zinām,
ka pēdējā laikā, visā Latvijas pastāvēšanas laikā
linu kultūras izveidošanai nav sperti nekādi soļi, iz-
ņemot soļus, ko spēra attiecībā uz pazīstamām fa-
brikām, bet kas bija ļoti pārsteidzīgi. Turpretim
linu pārstrādāšanas jautājumā un arī citos jautāju-
mos nekas vēl nav darīts. Man šķiet, kaut arī pie
samērā grūtas situācijas, tomēr kaut ko varēja da-
rīt. To, liekas, mēs varam prasīt no tagadējās val-
dības uņ no aprindām, kas ar to saistītas.

Linu pārdošanas un eksporta jautājumā šīs pa-
šas aprindas nav gājušas pa to ceļu, kas daudzmaz
nodrošinātu pret cenu krišanu; tās nav ievērojušas
to parādību, uz ko tagad atsaucas, nav centušās to
laikā novērst. Jāsaka, ka ir darīts taisni pretējais.
Kreisās valdības laikā mēs jau aizrādījām, ka linu
tirdzniecībā galvenā loma piekrīt Krievijai, kā gal-
venai linu ražotājai, un ka tāpēc mums linu jautā-
jumā jāmēģinaar šo valsti saprasties, lai vēlāk
mums nebūtu jāuzstājas kā konkurentiem. Taisni
šos soļus, šo virzienu zemnieku aprindas neatbal-
stīja. Pat otrādi'— to lielā mērā apkaroja kā kaitī-
gu virzienu. Tā sekas jūtamas jau tagad, jo Krie-
vija, kā lielāka daudzuma ražotāja, izsviezdama
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lielāka vairumā linus tirgos, var iespaidot cenas
viena vai otrā ziņā, vai nu tās nositot, vai spēlējot
uz cenu paaugstināšanu. Diemžēl, taisni zemnieku
aprindas šinī ziņā ir izturējušās ļoti noraidoši.

Neskatoties uz visu to, man jāteic, ka mūsu ta-
gadējos apstākļos linu ražotājiem linu pārdošana
Latvija ir labāka hekā visās citās mūsu kaimiņ-
valstīs. Mums ir linu monopols, un šis monopols
šobrīd garantē linu ražotājiem visaugstākās cenas,
kādas vispār pasaules tirgū iespējams dabūt. Bez
tam vairāk gadu atpakaļ ir nodibināta tāda kārtība,
ka linu ražotāji skaidri zina, ka viņi visu sezonu
cauri dabūs vienas un tās pašas cenas. Tāpēc tiem
linu ražotājiem, kuri var savus linus pārdot novem-
bri un decembrī, nav jābaidās, ka viņi var zaudēt,
jotie skaidri zina, ka februārī vai martā viņi vairāk
nedabūs. Šāda noteiktība cenās ir liels labums.

Otrkārt mēs esam realizējuši kreisās valdības
laika izstrādāto likumprojektu par piemaksām ga-
dījumā, ja valdība ar liniem būtu pelnījusi. Tagad
jau vairāk gadu, tiklīdz valdībai ir radusies kāda
peļņa, to visā pilnībā izmaksā linu ražotājiem. Tādā
veida jautājums ir nokārtots tā,ka, linus pārdodot ra-
žotājs nekā necieš, bet saņem visus līdzekļus, visu
peļņu, kādu valsts var dabūt. — Šogad mēs esam
gājuši vēl soli tālāk un neesam paredzējuši tikko
apspriežamā valsts budžetā ne kaut kādu peļņu; es
gribētu teikt pat vairāk — mēs neesam paredzējuši
nekādus procentus par to milzīgo kapitālu —
17.000.000—18.000.000 latu, ko valsts kase ir iegul-
dījusi linu operācijas. Man šķiet, ka, loģiski runājot,
mes varam prasīt, lai zināmu procentu no linu ope-
rācijām par tokapitālu, kas tanīs ieguldīts, valsts
dabūtu atmaksātu atpakaļ. Ja nebūtu monopola, ja
butu tikai privāta tirdzniecība, tad vidutājiem tiktu
samaksāti ne tikai procenti par kapitālu — bankas
procenti rēķinot 12%, bet vēl kommerciālās peļņas
tiesa, ko katrs tirdzniecības veikals arī iekalkulē.
Tad 1 miljona latu vietā būtu jārēķina droši vismaz
savi 5—6 un vairāk miljonu latu, kas tiktu samaksāti
vidutājiem.

^
Ka jau teicu, tas būtu bijis tādā gadī-

juma, ja butu tikai privāta tirdzniecība. (J- Kullīša
starpsauciens.) Varbūt Jums, Kullīša kungs šīs lie-
tas nav pazīstamas, bet es saku, ka, loģiski runājot,
tas ta butu. Tagad valsts monopols ir garantējis
lauksaimniekiem tagadējos apstākļos 5—6 un vairāk
miljonu latu bez kādam prasībām no savas puses,
kur valsts sev neparedz nekādu peļņu. Pagājušā
gada valsts ir zaudējusi uz liniem 4/. līdz 5 miljoni
latu, piemaksājot

^
šādu summu par liniem klāt. Tā

tad mes pagājušā gadā_ neesam saņēmuši 1 vai V/i
miljona latu, ko vajadzēja saņemt kā procentus par
kapitālu. To visu pierēķinot klāt, iznāk, ka valsts par
liniem ir piemaksājusi klāt ap 6 miljoni latu.

Tagad mūsu valdība nāk ar jaunu projektu.
Zemnieku frakcijas liek priekšā stabilizēt cenas uz
tagadēja līmeņa, garantēt tās cenas, ko lauksaimnie-
kiem patlaban maksa par liniem. Cik zināms, taga-
dējas cenas par liniem ir augstākas nekā valsts var
dabut pasaules tirgu par saviem liniem, un pēc Fi-
nanču ministrijas kalkulācijas — valstij būs zaudē-
jumuap 4 miljoni latu, maksājot ražotājiem tagadē-
jas cenas. Loģiski domājot, jāsaka, ka ja tagadējās
cenas stabilizētu nākošam gadam, tekošai sezonai,
tad ir skaidrs, ka ja_ cenas pasaules tirgū kritīs, jūs
tomēr prasīsit uzturēt šīs noteiktās cenas arī vēl tā-
lāk. Ja cenas kritīsies, nākošos gados piemaksas
būs vēl lielākas. Runājot par cenām, no visām pu-
sēm kā linu tirgotāji, tā arī citi, kas pārvalda starp-
tautisko konjunktūru,' saka, ka vismaz tagad nav

nekādas izredzes uz cenu celšanos, nav arī izredzes
uz cenu stabilizēšanos tagadējā līmenī, bet ir pare-
dzams, ka tās slīdēs vēl zemāk par 62 vai 60 mār-
ciņām tonnā, ko acumirklī it kā var dabūt, bet fak-
tiski Latvijā nav vairs iespējams dabūt. Ja cenas
krīt vēl vairāk, tad lauksaimniekiem jāpiemaksāno
valsts kases ap 6.000.000—8.000.000 latu. Man
šķiet, ka šī varbūtība ir visdrošākā un vislielākā.
Tādā līmenī, kāds patlaban ir, cenas nevar nostabi-
lizēties.

Tā tad šī summa būs jāpiemaksā tikai linu kul-
tūrai, tiem lauksaimniekiem, kas ražo linus. Mēs
zinām, ka lielāko daļu linu ražo Latgalē, bet ražo
arī pārējā Latvijā. 35% linu ražo arī Vidzemē un
Zemgalē. Tā tad piemaksas par liniem saņems Lat-
gale, Vidzeme un arī Zemgale, lai kādas būtu saim-
niecības, kas linus ražo. Es jautāšu, kungi, ko jūs
darīsit ar tām saimniecībām, kas linus nemaz nesēj.
Ko jūs darīsit ar Kurzemes saimniecībām, kur linus
gandrīz nemaz nesēj? Arī Zemgale lielākā daļa
saimniecību linus nesēj, tāpat Vidzemē liela daļa
saimniecību tos nesēj. Arī Latgalē ir daļa tādu saim-
niecību, kas linus nesēj. Ko nu jūs darīsit ar šīm
saimniecībām? — Es zinu, jūs atbildēsit, ka iesnieg-
sit veselu rindu citu likumprojektu, kur liksit priek-
ša stabilizēt arī graudu cenas, noteikt cenas labībai;
tāpat jus liksit priekšā stabilizēt bekona un sviesta
cenas. Vārdu sakot, jūs gribēsit noteikt stingras
cenas visiem lauksaimniecības ražojumiem. Ja jūs
ķeraties pie šāda paņēmiena, tad taču skaidrs, ka
jus gribat, lai valsts piemaksā ne tikai par liniem,
bet visiem pārējiem lauksaimniecības ražojumiem.

Ja nu jūs gribat, lai valsts piemaksā par visiem
lauksaimniecības ražojumiem tik lielos apmēros, tad
jājautā, pirmkārt, cik tas valsts kasei maksās, un
otrkārt — kurjus gribat ņemt vajadzīgos līdzekļus.
Uz pirmo jautājumu, ko tas maksās, jāsaka, ka šīs
piemaksas par labību, bekonu un sviestu var snieg-
ties iekšā jau desmitos miljonos latu. Linu cenas
var prasīt savus 6—8 miljonus, bekons — ap 2—3
miljoniem, sviests ap 6—10 miljoniem latu. Ja no-
nākam pie_ tā, ka par bekonu, sviestu un liniem vien
?mums jārēķina ap 20.000.000 latu lauksaimniekiem,
tad ir jautājums, no kurienes ņemt līdzekļus. Mēs
ļoti labi zinām, ka mums nav nekādu citu ienākumu
avotu, ka tie paši netiešie nodokļi, kas jau tagad ir
pārliecīgi lieli. Spirta monopolu arī varētu pieskai-
tīt liela mērā netiešiem nodokļiem. Mēs redzam, ka
šie netiešie nodokļi, ja tiem pieskaita ari spirta mo-
nopolu, dod pie 80% no visiem valsts ienākumiem.
Atšifrējot šo stāvokli, jāsaka, ka mēs nonākam pie
ta, ka,_maksājot_lauksaimniekiem klāt no valsts ka-
ses, mēs tai pašā laikā būsim spiesti uzlikt un uzlie-
kam ari jau tagad netiešos nodokļus kā pilsētu
strādniekiem, ta laukstrādniekiem, pilsētu vidus-
šķirām un pārējām lauku aprindām, kas nav lauk-
saimnieki. Protama lieta, ka tāds stāvoklis mums
nav pieņemams.

Mēs atzīstam, ka patiešām tā lauksaimnieciskā
krize, kas nav tikai Latvijā, bet ir ari pārējās val-
stīs, tiešam ir smaga, ka jāsper kādi soļi, lai nāktu
lauksaimniekiem

^
pretim. Bet mēs domājam, ka

šis cenu stabilizācijas veids, iesākot ar liniem, nav
pieņemams. Tapec mūsu frakcijas vārdā es gribu
likt priekša ko citu. Es domāju, ja līdzekļus var at ?
rast — un, protams, jūs tos atradīsit, tāpēc ka tie jā-
atrod —, tad šo līdzekļu sadalīšanai jāatrod cits
veids, ne tas, ko jus liekat priekšā. Tāpēc mēs šeit
iesniegsim priekšlikumus divējādā ziņā. Vispirms
mes gribam, lai tos līdzekļus, kurus varētu no valsts
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kases dot, tos sešusmiljonus latu, par kuriem varētu
runāt nākošā gadā, izlietotu ne tikai linu ražotajiem,
bet visām lauksaimniecības kultūrām, arī graudko-
pībai. Arī tie lauksaimnieki, kas ražo graudus, lai
dabūtu to atsevišķo pabalstu, bet ne tikai linkopji
vien, kas te ietilpināti šinī likuma. Tapec attiecība
uz šo likumu, attiecībā uz šo valsts pabalstu mes ie-
sniegsim savu priekšlikumu. Mes liekam priekša
šos sešus miljonus latu, ko, bez šaubām, prasīs šis
likums nākošā gadā no valsts kases, dot visam Jan-
ku kultūrām, sadalot uz lauksaimnieciski apstrādā-
jamo zemes platību pēc saimniecību lieluma.

Ievērojot to, ka šī krize tomēr ir smagāka La-
tvijas jaunsaimniecībasdaļai,mūsu jaunsaimniekiem,
tiem, kuri vēl tikai ķeras pie zemes kultivēšanas,
kuriem nav ne iestrādātas zemes, ne inventāra, ku-
riem nav arī saceltas ēkas un kuri tā tad ir sliktāka
stāvoklī nekā vecsaimnieki, mums vispirms jārūpē-
jas par viņiem, jārūpējas, lai valsts pabalsts naktu
par labu šiem jaunsaimniekiem, šai sīkzemniecības
daļai. Tāpēc mēs liekam priekšā šos 6.000.000 latu
piemaksām linu ražotājiem nākošā gadā no valsts
kases dot, bet dot tādām saimniecībām, kuras nav
lielākas par 27 ha, sadalot šo summu vienlīdzīgi uz
apstrādājamās aramās zemes platības pēc hektāru
daudzuma. .

Tāpēc mūsu frakcija liek priekšā — nodot ap-
spriežamo likumprojektu atpakaļ budžeta kommi-
sijai, uzdodot tai izstrādāt jaunu likumprojektu uz tā-
diem pamatiem, kā es minēju. Mūsu priekšlikums
konkrēti skan šādi: «Nodot likumprojektus atpakaļ
budžeta kommisijai, uzdodot tai izstrādāt un iesniegt
plenārsēdei abu iepriekš minēto likumprojektu vietā
jaunu likumprojektu par 6.000.000 latu liela valsts
atbalsta izsniegšanu saimniecībām ar zemes platību
līdz 27 ha lauksaimniecības kultūras veicināšanai.»
(Starpsauciens.)

Man te no vietas sauc, ka tad tas ilgšot mūžīgi.
Tas nav tiesa, un to var gaužām vienkārši novērst.
Mēs labprāt atbalstīsim, ja jūs iesniegsit priekšli-
kumu, dot šai kommisijai termiņu. Līdz sesijas slēg-
šanai aiz techniskiem iemesliem tas nav izdarāms.
bet līdz jaunas sesijas sanākšanai tas būtu iespē-
jams. Jaunās sesijas pirmajā sēdē šo likumprojektu
varētu likt dienas kārtībā un apspriest. Tāpēc —
esiet tik laipni, vai nu nāciet ar priekšlikumu, vai
atbalstait termiņu par 14 dienām vai 3 nedēļām, lai
šinī laikā to likumprojektu izstrādātu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
stais nams! Mūsu priekšā esošais likumprojekts
runā par zināmu cenu noteikšanu linu ražotājiem
nākošā gadā. Saprotams, tā ir ļoti apsveicama ide-
ja. Tiešām, katrs zemkopis būtu laimīgs, ja noteik-
tu pieņemamu cenu viņa nākošai ražai. Tad viņš
varētu savu saimniecību vadīt bez rūpēm, nepiepū-
lot smadzenes, neieejot dzīves ritmā. Ja nu šāda
polītika tiktu realizēta, tad būtu interesanti , kāda
izskatītos mūsu valsts pēc 10 gadiem. Droši vien,
tā būtu tādā stāvoklī, ka līdzinātos siltumnīcas stā-
dam, kas sabrūk no pirmās vēja pūsmas. Par šādu
siltumnīcas stādu tagad grib pārvērst Latvijas pa-
matu, Latvijas zemkopību.

Vispirms runāsim par linu monopolu. Tik tie-
šām Latvijā linkopji ir reti labi nostādīti. Nav ot-
ras tādas valsts, kur linkopji atrastos tik labā stāvo-
klī. Mēs zinām, ka linu monopols dod sevišķas
priekšrocības mūsu linkopjiem. Linkopji par liniem
dabū augstākās tirgus cenas, jo te nav tādu starp-

nieku, kādi ir labības tirgū. Linu monopols starp
niekus izslēdz. Pēdējā laika, ka jau cienījamais ie-
priekšējais runātājs aizrādīja, valsts no liniem neka
nav pelnījusi; pat linu monopola ieguldītais kapitāls
nav nesis procentus. Te linu ražotāji, sevišķi lat-
galieši, aizrāda, ka valsts par liniem daudz pelnījusi.
Bet godātie latgaliešu kungi, cik jus esat saņēmuši
Latgales vajadzībām tieši nauda? Vai jus esat ap-
rēķinājuši visas jums dotās priekšrocības? Vai
jūs apzināties, ka jūs dzīvojat uz_ pārējās Latvijas
rēķina? Līdz šim latgaliešu deputātiem aizvien bija
drosme pateikt, ka tas tā nav. Kungi, vai jūs atce-
raties, ka pagājušā gadā viena pati Latgale dabūja
3.000.000Jātu mākslīgo mēslu iepirkšanai? Bet cik
dabūja pārējā Latvija? Vai jūs, kungi, zināt,ka Lat-
gales skolotājus algo tikai valsts, bet pārējā Latvija
tas tā nav? Jums nav tik daudz goda jūtu, lai pa-
teiktu, ka jūs esat vājāki un ka pārējā Latvija jūs
atbalsta. (Starpsaucieni.) Jūs esat lepni uz saviem
liniem un gribat ar tiem lepoties, bet, kungi, vai jūs
atceraties, cik pārējās Latvijas zemturi Latvijas di-
bināšanas laikā nodeva dažādus lauksaimniecības
ražojumus un cik lielu samaksu viņi dabūja par rek-
vizētiem lopiem, zirgiem, labību u. t. t. Vai viņi da-
būja pilnu cenu? Saprotams, ka nē! Bet jums tas
nekā nenozīmē. (Starpsauciens: «Vai latgalieši tā-
pat nedeva?»)

Iesim tālāk un paskatīsimies, kas ražo linus.
Sakait, kāda interese par šo jautājumu ir Kurzemes
lauksaimniekiem, kas linusl gandrīz nemaz neražo.
Jūs nākat un prasāt, kā te Bastjāņa kungs aizrādīja,
6.000.000 latu; bet, varbūt, šī summa būs arī vēl
lielāka. Ja arī runātu par tiem 6.000.000 latu vien,
jūs vēlaties, lai Kurzeme un lielā mērā arī Zemgale
nāk jums palīgā, jo tiklab Kurzeme kā Zemgale li-
nus maz ražo. Taču katram progresīvam zemko-
pim, kas seko lauksaimniecības attīstībai, skaidrs,
ka ar linu ražošanu tagadējos apstākļos ar tagadē-
jām metodēm zemnieks var tikai grimt un grimt, jo
lini taču ir tie, kas zemi visvairāk novājina. Katrs
zemkopis, kas prot daudzmaz rēķināt, zina, ka par
tagadējām linu cenām linus apstrādāt neatmaksājas.
Latvijas valstij, protams, ir labi, ja linus var ek-
sportēt. Un es jau aizrādīju, ka nav jāžēlo līdzekļi,
lai atrastu jaunākas metodes, jaunākus paņēmienus
linu apstrādāšanai; bette valsts ir nākusi ļoti mazā
mēra pretim; tapec mes arī esam nonākuši pie šīs
sasistas siles. Jus gribat mest sprunguļus lauksaim-
niecības attīstības riteņos. Ja jūs Kurzemes attīstī-
tākam lauksaimniekam liktu priekšā ražot linus, so-
lot šīs garantētās linu cenas, viņš pateiktu: paldies
par jūsu labvēlību — es nevēlos jūsu labvēlības. Tā
tad skaidrs: ja jus gribat apturēt lauksaimniecības
progresu, tad pieņemiet šo likumu, ko jūs patlaban
gatavojaties pieņemt.

Tālāk! Te jau referents aizrādīja, ka nedomā
tikai par liniem vien, bet nāks vēl vesela rinda saim-
niecisku priekšlikumu. Bastjāņa kungs jau pastā-
stīja, kādi priekšlikumi vel ir padomā. Izrādās, ka
visam tam, ko zemnieks ražo, kā liniem, labībai, be-
konam, sviestarm domāts noteikt stabilas cenas. Jūs,
kungi, tiešam vēlaties paradīzi zemes virsū. Bet,
kungi, tas taču jums nekad neizdosies! (Starpsau-
cieni centra.) Kungi,_ atļaujiet man pasacīt sekojo-
šo: ja jus gribat runāt šeit par zemkopību, tad vis-
pirms palieciet par zemkopjiem un tad nāciet un ru-
nājiet par šīm lietām. Tagad, jāsaka, jums zemkopī-
bā stāv aiz deviņiem kalniem, un kamēr tas tā ir,
tikmēr par zemkopību nerunājiet. Sakait, vai tas ir
iespējams, ko jūs_ tagad gribat darīt! Jūs noklausā-
ties, ko dara lielas kaimiņvalstis, un nu gribat darīt

^^ 1 _____
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to pašu, ko dara šīs lielās kaimiņvalstis. Jūs gri-
bat šeitLatvijā ievest to pašu, darīt to, ko dara Vā-
cijā, Polijā u. t. i; bet kungi, sakait man, kur mums
ir tik liela rūpniecība, kāda ir Vācijā un Polijā, ar
ko jūs segsit iztrūkumu. Kungi, vai esat arī padomā-
juši par to, kas radīsies no jūsu projektiem, cik ilgi
tad strādnieks un, es teikšu, arī sīkais zemnieks ne-
sīs šo nastu uz saviem pleciem? Vai jūs gribat La-
tvija sacelt revolūciju? Vai jūs gribat Latviju sa-
graut? Ja jus to gribat, tad — lūdzu, turpinait šo
ceļu! (Starpsaucieni.) Ja jūs. tagad realizēsit to,
ko esat nodomājuši, tad ierēdņiem tautas labklājības
ministris bus spiests dot ne tikai 7 miljonus latu, bet
desmit reizes 7 miljonus latu. Ierēdņi ir labi noor-
ganizejušies, un gadījumā, ja dārdzība ies uz augšu,
ierēdņi atkal uzstādīs savas prasības. Un tā, lOk,
kungi, bus mākslīga dzīves dārdzības sacelšanā.

Ja runa būtu par labības monopolu, rudziem un
kviešiem, tad es nerunātu pretim. Labības mono-
pols

^
musu lauksaimniekiem ir vajadzīgs, un mēs

katra gadījumā balsotu par šādu jūsu ierosinājumu.
Ir nejēdzīga parādība, ka ražotāji labību pārdod par
smiekla naudu, bet patērētājs tanī pašā laikā nekā
no ta nemanto. Maizes cenas ir tādas pašas, kā to-
reiz, kadjabības cenas bija augstākas. Šī nejēdzī-
ga parādība jānovērš. Bet, diemžēl, še ir darīšana
ar privāto iniciatīvu un tamdēļ jūs nesperat neviena
noteikta soļa.

Mēsvarētu nākt pretim arī sviesta ražotājiem.
Kad sava laika valdība nodibināja valsts saldētavu,
mēs redzējām, cik labi bija panākumi. Ar to ļoti lie-
lamērā ir nakts pretim sviesta ražotājiem. Es do-
māju, varētu iet vel soli tālāk. Man jau bija gods
aizrādīt, ka musu kaimiņvalstī Igaunijā eksporta
sviestu pārvada valsts ar saviem kuģiem. Vai mēs
arī nevarētu par to padomāt? Vai arī mūsu valdība
nevarētu palīdzēt nokārtot šo lietu, kaut arī valdī-
bai butu jāpiemaksā nelielas summas? (K. Uimanis
no vietas: «Bravo!») Jūs, Ulmaņa kungs, saucat
bravo, bet vai Jus esat padomājuši par to un likuši
ko noteiktu priekšā! Ja Jūs būtu likuši priekšā kaut
ko tādu, ko mums ir iespējams realizēt, es kā zem-
nieks nerunāšu tam pretim, bet jūs runājat par to,
ko dzīve nav iespējams realizēt.

Ja Bastjāņa kungs šoreiz liek priekšā izdalīt
lauksaimniekiem 6.000.000 latu, tad man jāsaka, ka
es personīgi esmu pret katru šādu līdzekļu izdalīša-
nu. Nepelnīta manta _ nevairojas! Pagājušā gadā
jus dalījāt līdzekļus pludos cietušiem. (Starpsaucie-
ni) Jus esat izdalījuši apmēram 22 miljonus latu
seklas fondam. Bet ko Jauksaimnieki ir dabūjuši?
Vai šie līdzekļi nav izkūpējuši gaisā? Vai tie nav
radījuši tikai rūgtumu? Es esmu pārliecināts, ka ja
mes tagad arī pieņemtu likumu izdalīt attiecīgās
summas, tas nedotu cerētos panākumus. Es šaubos,
vai tagadēja valdība bus spējīga izdalīt un vai viņa
izdalīs šīs summas lauksaimniekiem tā, kā tas tie-
šam pienāktos vai šo summu izdalīšana neradīs ti-
kai nemieru, tāpat ka līdzšinējās dalīšanas.

Bastjāņa kungs liek priekšā izdalīt līdzekļus vā-
jākām saimniecībām. Protams, saimniecību starpā
vājākas ir jaunsaimniecības. Jaunsaimniecības ir
vājākas par vecsaimniecībām,: jo agrākais kalps,
kam neka nebija,_ir spiests ierīkot savu saimniecību
no jauna, būvēt ēkas un iegādāties inventāru. Jaun-
saimnieku stāvoklis lir nesalīdzināmi liktāks par
vecsaimnieku stāvokli. Tāpat mūsu mazsaim-
nieki pa lielākai daļai nedzīvo uz labām zemēm, bet
ir dabūjuši tās zemes, kas muižām, vai arī veicaim-
niekiem nederēja.

Ja jūs gribat dalīt šos 6 miljonus latu un ja. tos
izdala zemkopjiem — jaunsaimniekiem, tad man nav
nekas pretim tādai dalīšanai, kaut gan man jāatzīst,
ka tā nav nekāda lauksaimniecības veicināšana. Bet
viss šis pasākums, šī pabalstu sistēma, šis rupjais
pabalsta veids, ko iesākusi koalicija, ir nevis lauk-
saimniecības veicināšana, bet rupjš pabalsta veids;
tas var lauksaimniecību tikai iemidzināt, tas to ne-
kad uz zaļa zara neuzcels. Tas ir neapstrīdami. To
mūsu dzīve jau agrāk ir pierādījusi. Ja salīdzinām
divus vecsaimniekus — vienu, kas dzīvo uz kroņa
zemes, kam rente nebija jāmaksā, un muižas saim-
nieku, kurš bija smagi apkrauts ar rentes maksām,
ko tad mēs redzam? Mēs redzam, ka kroņa saim-
nieki daudzreiz dzīvoja pussagruvušās ēkās, pavi-
sam nabadzīgi, tāpēc ka dzīve viņus nespieda; bet
no otras puses mēs redzam, ka muižu saimnieki,
dzīves spiesti, meklēja izeju un to arī atrada.. Tas
ir dabas likums, to nevar apstrīdēt. Ja salīdzinām
dienvidus ar ziemeļiem, tad arī tur jūs redzat to pa-
šu. Un nu jūs gribat šo dabas likumu salauzt! Pret
dabu cīnīties nevar. Šai cīņā pret dabu mēs, pro-
gresīvie jaunsaimnieki, jūs aizkavēt nevaram. Vai-
rākums jums būs, jūs droši šo likumu varēsit pie-
ņemt; bet neaizmirstiet, ka tāpat, kā jūs ar ievedlē-
sēm jauesat ieskrējuši purvā, pēc gadiem būs ari ar
šo, likumu. Tad jums būs jāatminas, ka tie vārdi,
ko teica progresīvie zemnieki, bija pareizi vārdi.
(K. Ulmaņa starpsauciens.) Ulmaņa kungs, man
bija gods Jus pazīt jau kā jaunu cilvēku, pilnu ide-
jām. Tad jums bija citādi uzskati, un es tos dziļi
cienīju. Es butu palicis Jūsu skolnieks līdz šai die-
nai, ja Jus savus uzskatus tagad nebūtu tik dziļi mai-
nījuši. Tad Jus arī, ka to laikraksti nupat pareģoja,
ar lielu cieņu pavadītu uz pēdējo dusu. (Starpsau-
cieni; smiekli.) Bet tagad Jūs esat pārmainījušies.
Jus tagad ar savas varas palīdzību metat sprungu-ļus lauksaimniecības attīstībai riteņos; ko Jūs savā
laikā esat veicinājuši, to tagad ar visiem spēkiem
bremzējat.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu baltiešupartija; runā vāciski)*:Deputātu kungi! Man šķiet, ka budžeta kommisi-jai? referentam Dzeņa kungam ir taisnība, kad viņšaizrādīja, ka. uz .linkopību mes nevaram raudzīties
vienīgi no ta viedokļa, it ikā imjumis šeit būtu darī-šana ar vienu no _dažadajam lauksaimniecības no-zarēm, kurai radušas grūtības. Linu eksports spēlēievērojamu lomu musu tirdzniecības bilancē. Tā-pēc iir likumīgi un. arī pamatoti, ka valsts iejaucas,tiklīdz, sakara ar nelabvēlīgo stāvokli pasaules, tir-gu un slīdošam cenām, draud linu sējumu platības
samazināšanas. Jāievēro ari, ka, pateicoties lab-
vēlīgiem klimatiskiem un zemes sastāva apstākļiem,
Latvija_ražo labāko šķirņu Jinus. ?

Grūti, vai pat taisni neiespējami noteikt, kasizsaucis linu. cenujkrišanu pasaules tirgū. Var būt,ka ta stāv sakara ar visu jēlvielu cenu fcrišanos'.
Daudzkārt par to vaino Padomju Krieviju,, kas ne-sen atpakaļ i>ez kādas sistēmas izsvieda tirgū lielu
daudzumu .linu..

Kā ari nebūtu, deputāta Bastjāņa priekšliikuimu
— stāties sakaros ar Padomju Krieviju, lai nokār-totu linu cenas, uzskatu par priekšlikumu bez kā-dam .izredzēm. Pirms dažiem gadiem to mēģināja
realizēt. Toreiz gribēja noslēgt ar Padomju Krie-
viju_ -līgumu par tou cenu stabilizēšanu un tirgus
apgādes pareizu 'sadalīšanu, Krievija šo projektu
noraidīja un tas tagad katram -ir saprotams. Toreiz

*) Runātāja atreferējums.
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vē.l bija tais ieskatos, it kā arī Padomju Krievija
savā saimnieciskā politikā vadās_ mo vakareirope-
jiskiem principiem,. Bet šodien mēs visi zinām, ka
tas, tā nav, ka visi Padomjn. Krievijas: saimnieciskie

I

paņēmieni nav virzīti uz;to, lai atbalstītu starptau-
tisko tirgu, bet gan lai to dezorganizētu, satricinātu
un, ja iespējams, novestu pat līdz sabrukumam.

Tomēr, pēc maniem ieskatiem, saprašanāsšinī
jautājumā ar Igauniju nn Lietuvu nav noraidāma.
Pieprasījums pēc liniem, saprotam:», būs vienmēr un
ražotais daudzums, ieskaitot pat Padomju Krieviju,
nav tik liels, lai varētu runāt par pasaules tirgu pār-
pilnību. Ari Krievijas konkurenci, ja pastāvētu
šāda saprašanās, neuzskatu par bīstamu. Padomju
Krievija arvien izrēķina, uiz papīra diezgan lielus
ražas ienākumus un pie zaiļā galda izstrādā_pārstei-
dzošus plānus par ražošanas, attīstību. Pelēkā īste-

»
nība izskatās tomēr mazliet citāda. Teorija un
prakse attiecībā uz Padomju Krievijas saimnieci-
skiem plāniem ļoti, ļoti lielā mērā attālinās viena
no otras. Saprašanās gadījumam ar Igauniijui nn
Lietuvu par tirgus apgādāšanu ar liniem būtu arī

(

principiāla, nozīme. Tas būtu pirimais solīsi saim-
nieciskai tuvināšanai starp Šīm kaimiņu valstīm,
ko taču vispārīgi atzīst par vēlamu.

Es tomēr nevaru apgalvot, ka linkopības aiz-
sardzības jautājums ar priekšā esošo likumu būtu

»

laimīgi atrisināts.. Nav pareizi, ka mēs visos: tanīs
gadījumos, kas iet greizi un nesaskan, nākam ar
vienkāršu formulu: nu, tad lai piemaksā valsts. Šī
formula ir gan reti ērta, bet rodas jautājums, vai
pilsētu, iedzīvotāju nodokļu maksāšanas, iespējas vēl
ilgāku; laiku var paciest šādu apgrūtinājumu.

Neuzskatu par laimīgu ari to — stabilizēt linu
cenas, .izejot no acumirklīgām pasaules tirgus ce-
nām. Pasaules tirgus cenas ir .atkarīgas no. visda-
žādākām iespējamībām. Brīžiem šīs cenas iespai-
do arī spekulācija. Tāpēc būtu pareizāki, ja ražo-
tājiem .garantējamās, linu cenas aprēķinātu, pama-
tojoties uz faktiskajiem ražošanas izdevumiem. Re-
ferents. Dzenis apgalvo, ka piemaksas, kuras uz

I

jaunā likuma pamata valstij būtu jāizsniedz sliktākā
gadījumā varētu iztaisīt 3ļ_ miljona latu. Nesaprotu,
kā viņš varēja to apgalvot. Pasaules tirgus attī-
stība, par tālāku laiku uz priekšu nav nekādi aprē-
ķināma.

Tāpēc vācu .frakcija var pieņemt šo likumu ti-
kai kā pagaidu likumu^ kad patreiz nav nekā labā-
ka. Mēs esam gatavi atbalstīt linu ražošanu, bet
sagaidām, ka Finanču. ministrija nākošā gadā nāks
ar labāk izstrādātiem priekšlikumiem., kā ari pro-
jektiem, kas neaprobežojas tikai ar jaunas nasta?
«izlikšanu valsts kasei.

§

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pastoram.

A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frakci-
ja): Augstais nams! Iepriekšējie neražas gadi, kas

B

apmeklēja Latviju, sevišķi asi bija sajūtami pagāju-
šā 1929. gadā. Lai postu novērstu, mēs bijām spie-
sti ķerties pat pie ārējā aizņēmuma, lai ar tā palīdzī-
bu sastādītu papildu budžetu un varētu izdot likumu
par neražas posta mazināšanu. Šinī papildu budže-
tā un likumā galvenā vērība bija piegriezta tāda stā-
vokļa radīšanai, kas vispirms dotu zemniecībai ie-
spēju novērst postu, kas dotu viņai darbu. Plašos
apmēros tika iesākta meliorācija, tika laboti ceļi.
Sakarā ar to radās darbs, un kur bija darbs, tur bi-
jaarī maize. Papildu budžets lielu vērību piegrieza
arī tam, lai zemnieki pavasarī apsētu laukus, tā no-
vēršot turpmāko neražu un badu.

Sakarā ar _to_ vajadzēja_ paredzēt lielākas sum-
mas sēklas apgādāšanai. Sēklu, iepirka ārzemēs, jo

Latvijā tās tik daudz nebija; tapec _5 sekla bija ļo-
ti dārga. Mēs visi zinām, ka_ tā maksāja pat 6 latus
pudā. Paldies Dievam, pagājušais gads_bija ieprie-
cinošs, jo raža bija ļoti' laba. Tomēr butu ļoti liels
posts, ja valdība pieprasītu no zemmiekleimi seklu
atpakaļ naudā tikpat, cik pavasarī valdība maksāja.
Labība labās ražas dēļ ir kļuvusi trīskārt Ietāka.
Tā tad agrākā viena puda vieta vajadzētu, pārvēr-
šot naudā, atdot 3—4 pudus. Tas zemniekus izpo-
stītu, un viņi netiktu uz kājām. Valdība to nedrīk-
stēja darīt. Tāpēc viņa iesniedza Saeimai likum-
projektu, ka zemniekiem iespēdams sēklas parādus
atmaksāt graudā, tik, cik viņi pavasarī saņēmuši —
pudu pret pudu. Šo likumu Saeima pieņēma. Tas
ir svētīgs likums, kas zemniekiem

^
deva iespēju at-

maksāt sēklas parādus tādā veida, ka viņi netiek
izpostīti. Mēs zinām, ka sevišķi Latgale ir daudz
sīkzemnieku, kam. pietrūkst maizes, kas to pērk.
Ja vajadzētu atbērt sēklas parādu grauda tādos ap-
mēros, cik saņemts: pavasarī, pudu pret pudu, tad
viņiem tos nebūtu iespējams mo saviem ražojumiem
atbērt būtu vajadzīgs pirkt un pirkto atbērt. Valdī-
ba atļāva! tiem, kas nespēj atbērt graudā, atmaksāt
naudā, ne pēc pavasara cenām., bet rudens tirgus
cenām. Latgales kristīgo zemnieku partija ari no-
balsoja par šo valdības likumprojektu, atzīdama to
par svētīgu. Likums tika, pieņemts._ Nezin kapec
sociāldemokrāti, kas esot nabadzīgāko šķiru pār-
stāvji, bija pret to.

Tagad .rodas jautājums, no kurienes zemnieki
ņemtu, ar ko atmaksāt 'sēklas parādus, lai gan pec
rudens: tirgus cenām, Vidzemes, Kurzemes un Zem-
gales zemniekiem ir vairāk ienākumu, avotu: pien-
saimniecība, lopkopība, bekona ražošana; bet Lat-
gales, zemniekiem ir tikai piensaimniecība, kas vel
ir tapšanas stadijā, un bez tam vēl linkopība. Kreisā
spārna runātāji teica, ka linkopība neatmaksājoties.
Ja tas, tā, tad kāpēc Latgales sīkzemnieki, ķērās, pie
šī avota? Tāpēc, ka viņiem ir lēts darba spēks, jo
Latgales zemnieku zeme ir maza,, bet darba spēka
ir daudz. Tā tad latgalieši nežēlo pūļu, lai sadabū-
to līdzekļus, ar ko segt savus budžeta izdevumus;
viņi nebaidās smago linu apstrādāšanas darbu. Li-
niem zeme jāizstrādā vislabāk, daudz labāk nekā
citiem sējumiem. Otrkārt — ļimu novākšana ir
daudz grūtāka nekā labības novākšana. Tāpat
smags darbs ir linu, mērkšana, un linu kulstīšana.
Bet Latgales zemnieks., neskatoties nz visu grūtu-
mu,, dara šo darbu; viņš ir spiests to darīt, jo viņam
nav citu ienākuma avotu.

Te sevišķi no kreisā spārna bija dzirdami uz-
brukumi, kāpēc jāatbalstot linkopība, vai tad labāk
?nebūtu sadalīt tos: 6.000.000 latus uz galviņām, šis
Bastjāņa kunga priekšlikums nav realizējams. Es
domāju, ka paši 'sociāldemokrāti, ja. viņi tiktu pie
varas, to nespētu realizēt. Tā tad linkopība, atbal-
stāma tāpēc, ka. ar to nodarbojas, nevis lielgrunt-
nieki, bet gan sīksaimnieki. Ja. atbailstlsiirn linkopī-
bu, tad reizē ar to atbalstīsim arī sīksaknniekus.

_Sevišķi stipri uzbruka sociālists Šterna kungs,
kapec valdība piemaksājat par nodotiem liniem.
Savā uzbudinājumā viņšaizgāja: tik tālu, ka apgal-
voja, ka lielāka pabalstu daļa aizejot Latgalei, bet
no Latgales nekā nesaņemot. Kungi, neaizmirsī-
sim, ka tad, kad Latvijai bija grūti laiki, kad La-
tvija tikko bija nostājusies uz savām kājām, kad
Latvija dibinājās, kad centās stabilizēt lata kursu,
tad Latvijas, valdībai, pateicoties, linkopjiem, bija ie-
spējams saņemt tīra atlikuma pāri par 60.000.000
latiem. Šī summa toreiz valstij bija ļoti: nozīmīga
un svarīga. Ja tas tā, vai tad tagad valdība ne-
var nākt linkopjiem palīgā, vai viņa nevar tos no
savas puses atbalstīt, kaut arī valstij būtu jāpie-
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maksa? Ja veicināsim- eksportu, tad līdz ar to sta-
bilizēsim savu saimniecību, un, stabilizēsies arī mū-
su lats.

Es brīnos, kāpēc sociāldemokrāti, kas vārdos
ir par Latgales zemniecību., par nabadzīgo, šķiru,
tagad ir pret to, ka valsts piemaksā par liniem,
kurus Latgale ražo pāri par 60% no visas Latvijas
liniem. Citus sociāldēmokratusi es vēl saprastu,
bet nesaprotu Muižnieka kungu, jo taisni, viņš bija
tas, kas teica, ka Latgalē ir grūts stāvoklis, ka Lat-
gale_ atrodas bezizejas stāvoklī ka Latgalē jāpaceļ
kultūra un tai jānāk palīgā. Sadien, kad sacītais
jāpierada darbos, ar nobalsošanu Saeimā, Muižnieks
ir pret linkopjierni. Muižnieka kungs teica, ka. vai-
nīga katoļu garīdzniecība un citi pilsoņi, ika nav ie-
spejjams viņam noturēt tautas sapulces Latgalē'.
Man liekas, ka vainīgi Jūs paši. Jūs savā laikā
balsojāt pretim labības parādu atbēršanai graudā,
vai arī samaksai naudā pair rudens tirgus cenām.
Tagad Jus esat pretim, linu cenu stabilizēšanai un
pretim valsts piemaksām par liniem. Tā tad Jūsu
darbi ar cits, un vārdi, ko Jūs runājat, atkal kas
cits. Par tādiem darbiem latgalieši neļaus plātīties.

Priekšlikums, ko iesniedza Bastjāņa kungs, nav
realizējams. Ja. sadalīsim tos 6.000.000 latu uz gal-
viņām, tad nekas neiznāksi. Vispār es gribētu teikt
vienu — latgalieši neprasa kādu ubaga dāvanu; vi-
ņi prasa darbu un to, lai viņu darbs atmaksātos.
Bastjāņa kungs, atcerieties 1926. gadu pirms krei-
sas valdības nodibināšanās ar šiem pašiem., Jums
.nelaimīgajiem; liniem: kad latgalieši lika priekšā pa-
turēt pastāvošās linu cenas, Jūs iesniedzāt priekš-
likumu nodibināt ifondu 2.000.000 latu apmērā, lai
varētu izsniegt aizdevumjus Latgales sīkzemnie-
kiem bez procentiem.. Augstais nams to priekšli-
kumu pieņēma, jo latgalieši balsoja par to. Nodibi-
noties kreisai valdībai, kurā, starp citu, iegāja arī
Bastjāņa kungs, šis fonds izputēja. Ja ari tagad
jus paredzat līdzekļus, ko atvēlēt latgaliešiem pa-
balsta veidā, tad man liekas, notiks tas. pats, un
Latgales zemnieks nedabūs nekā, tāpat kā toreiz,
kad kreisa valdība bija pie varas, kad šie pabalsti
izputēja. Jūs šo priekšlikumu iesniedzat tikai de-
magoģijas dēļ, tas nav nopietni ņemams. Mēs
Latgales kristīgo zemnieku frakcija, esam aizstā-
.vejuši atvieglot zemnieku sēklas parādu nokārto-
šanu un :a|i,zs/tāvam arī Inu cenu stabilizēšanu,
kaut arī valstij nāktos piemaksāt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds deputā-
tam Ozoliņam.

G. Ozoliņš (zemnieku savienība): Augsti go-
dājamie deputātu kungi! Zemkopji ir nonākuši grū-
ta stāvoklī. Un man jāsaka, ka visgrūtākā stāvoklī
ir nonākuši mūsu linu ražotāji. (Starpsaucieni.) Ja
nu mes paskatāmies, kas, iir vislielākie linu ražotāji,
tad redzam, ka vislielākie linu ražotāji ir latgalieši.
(Starpsauciens.) Jnimsi taisnība, visvairāk ap Bol-
viem; tur visvairāk ražo linus. Ja mietam skatu
atpakaļ uz agrākiem, gadiem un paskatāmies, kā
tad bija, kad dibināja linu monopolu, tad, augsti go-
dājamie deputātu kungi, redzam., ka linu ražotāji
bija pirmie, kas ar saviem, līdzekļiem nāca palīga
toreizējai valdībai, kas deva iespēju iegādāt kara
materiālus, karavīriem pārtiku, un apģērbu.. Tie bi-
ja linu ražotāji. (V. Bastjānis no vietas: «Karš
pacēla cenas biiesmlgi augstu!») Nav taisnība! Ja
mi tagad paskatāmies, kas notika tālāk, tad redzami,
ka, linu cenām ceļotids, linu ražotāji, nesaņēma pil-
nu linu cenu, bet bija spiesti atdot _linus par ļoti
zemām cenānj, tā ciešot lielus zaudējumus; valdī-
bai turpretim bija lieli ienākumi. Dzeņa kungsjau
šeit aizrādīja,, ka valdība no liniem ir nopelnījusi
vairāk kā 50 miljonus latu. Šī summa ir nākusi

tiešimo linu ražotājiem, it sevišķi no Latgales, jo
latgalieši, nespēdami savu īpatnību dēļ pāriet uz
ienesīgāko lopkopību, bija. spiesti nodarboties tikai
ar linu ražošanu. 1927. gadā valdība saņēma ļoti
augstas linu cenas, bet zemniekiem izmaksāja no
iegūtās cenas mazāk par pusi. Sekas bija tādas,
ka zemniekos radās sašutums 1par to lielo peļņu,
ko valdība ņem no linu audzētājiem. Piemēram
Rugāju pagasta iedzīvotājiem bija vislielākais pa-
mats to darīt un tie lūdza gādāt, lai zemnieki va-
rētu saņemt pilnu cenu. Uz tā pamata tā paša gada
2. jūlijā finanču ministris sacījis, ka «linu polītiku
valdība arvien spiesta vest nepareizā virzienā, jo
linu, cenas nevar pacelt, tāpēc ka lini atlikušies ti-
kai bagātākiem lauksaimniekiem: linu cenām jābūt
vienādām, visu gadu, un tās var pacelt tikai 1. ap-
rīli.» — Redziet, kungi, kas tad nu būtu? Te bija
domāts tā, llai bagātākie saimnieki nesaņemtu šīs
augstākās cenas, bet lai tās saņemtu tikai trūcīgā-
kie. Ja nu to atliek uz 1. aprīli, tad taču mazturī-
gākie linu ražotāji nevarēs tik ilgi glabāt savus, li-
nus. Viņiem; tie būs jāpārdod agrāk un tādā/ kārtā
jācieš zaudējumi1.

Arī tagad kreisā spārna deputātu kungi sāka,
ka šo projektu vajadzētu nodot komimisijām, un liek
priekšā 6.000.000 latu izdalīt tieši zemkopjiem, se-
, vīšķi tiem, ka*, nodarbojas, ar graudkopību. Tāda
gadījumā, protams, atkal būs izslēgti! mazturīgākie
lauksaimnieki, sevišķi latgalieši, jo latgaliešiem nav
nespējams spēji pāriet ne uz lopkopību, ne nz graud-
kopību. Latgalē ir ļoti daudz jaunsaimniecību.Go-
dātie deputātu kungi, man jāaizrāda, ka Latgalē ir
/ļoti liela daļa līdumnieku, kas ir iegājuši Balvu tā
saucamos Kubulu, Ruskulovas un arī Strūžānu me-
žos. Arī agrāk nodibinājušās, jaunsaimniecības ir
ļoti grūtā stāvoklī. Sevišķi grūts stāvoklis ir tiem
.jaunsaimniekiem, kas kā strādnieki ir iegājuši me-
žā un tur ierīkojuši savu dzīvi. Šādi jaunsaimnieki
taču nevar spēji pāriet ne uz lopkopību, ne graud-
kopību, viņi var nodarboties tikai ar linkopību. Bet
tagad linu cenas iv zemas, zemkopjiem neatmaksā-
jas linus ražot. Pirmās šķiras Unu ražošana vēl
atmaksājas, bet trešās nn ceturtās šķiras linu ražo-
tājiem jāciešpat zaudējumi. _ Kas nu notiks? — Li-
nu sējumu platība samazināsies. Saka, ka lauk-
saimnieki pāriešot uz graudkopību, Kur ir laba
zeme un piemēroti apstākļi, tur to varēs izdarīt,
bet Latgalē, kā jau teicu, tas nav iespējams.. Latga-
lē visas saimniecības vēl nav sadalītas viensētās,
tur ir vēl tā saucamās šņoru zemes, tāpēc Latgalē
nav iespējams spēji pāriet me uz lopkopību, me uz
graudkopību.

Valdība liek priekšā nodrošināt linu cenas, lai
zemnieki būtu droši, ka viņu darbs, viņiem atmak-
sāsies. Sevišķiman gribētos aizrādīt jumis, krei-
sas puses deputātu kungi, ka jūs vienmēr esatļ aiz-
rādījuši, ka, lūk, Latgales sīksaimniekam, Latgales
zemkopim vajaga nākt palīgā. Nu redziet, mēs arī
viņam nākam palīgā, Ibet me tā darāt jūs. Nevajaga
aprobežoties tikai ar linkopību vien; to zina arī lat-
galieši (Starpsaucieni), bet uzreiz jau nevar ie-
kārtoties. Latgales lauksaimnieks ir nonācis tik
grūtā stāvoklī tāpēc, ka agrākos gados par liniem
netika maksāta pilna cena. Vienu gadu mēs dabū-
jām piemaksas, bet tie, kam tās vajadzēja dabūt,
tās nedabūja; dabūja tikai tie, kas bija pārdevuši
linus 1928. gadā. Bet tie, kas tos bija pārdevuši
agrāk, 1927. gada janvārī, februārī, martā — tie
šīs piemaksas nedabūja,. Ja arī viņi būtu šīs pie-
maksas dabūjuši., tad lieta būtu bijusi citāda. Es
domāju, ka vajadzētu šeit viņiem šīs cenas nodro-
šināt un ne tikai nodrošināt, bet vēl pat mazliet pa-
augstināt, lai linu ražošana atmaksātas. (Starpsau-
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Ciems pa kreisi.) Jā, .bet kadeļ tad bija naudiņa ci-
tām vajadzībām.? Te aizrāda uz akcīzi, bet es do-
māju, deputātu kungi, fcajūsļ labi zināt, ka no Lat-
gales akcīzes ienāk vairāk neka no Vidzemes_un
Kurzemes. (V. Bastjānis no vietas: «Paši bruve
kandžu!»)

Ja paskatāmies', kas tie linu ražotāji tādi ir,
tad pa lielākai daļ,ai_ tie ir latgalieši. Saprotams,
Vidzemē un Kurzeme arī ražo linus., bet ražo tikai
vienā un otrā vietā. Bet japaskatāmies linu mono-
pola nodokli 1928. gadā, tad redzam, ka Latgale ir
nodevusi 70% linu, Vidzeme — 20% un Kurzeme —
10%. Toreiz, kad ņēma no linkopjiem, no graudkop-

?jiem nekā neņēma. (Starpsaucieni.) Vai latgalieši
nebaroja armiju? Latgale armija stāvēja vel ilgi
pēc tam, kad Vidzeme un Kurzeme _bija iztīrīta, un
kamēr armija tur bija-, vienmēr, ta tika pabarota.
(Starpsaucieni.) Es pats redzeiju, ka no katra mai-
sa dzirnavās paņēma 15 mārciņas, lai butu, ka dot
karaspēkam. Es pats tanī laika biju Latgale un
visu to palīdzības darbu redzēju. Vai tapec jus va-
rat kādu latgalieti apvainot? Vismazāk beidzama
.laikā taisni Vidzeme un Kurzeme to armiju piere-
dzēja. Latgale visvairāk cieta un nesa upurus La-
tvijas atbrīvošanā. Tur armija stāvēja veselu gadu.

Tāpēc man gribētos, sacīt, godājamie deputātu
kungi, un sevišķi jūs, kreisie kungi, nevien nav, va-
jadzīgsnodrošināt cenas, lai linkopji.būtu droši, bet
tas. jādara drīz. Ja tagad nodosim šo likumpro-
jektu komimisijai, kā Bastjāņa kungs liek priekšā,
kas tad iznāks? Kamēr kommisijā to apspriedis,
linu sējas laiks būs pāri, un no likuma neviens ne-
kā nedabūs. Iznāks tāpat, kā jūs savā laikā sacī-
jāt, ka tad linu cenas tiks paaugstinātas, tikai vienai
daiļai. Ja latgalieši nebūtu šo lietu uzsvēruši, nebū-
tu delegācijas braukušas uz Rīgu, tad cenas nebū-
tu paaugstinātas. Bet kad redzēja, ka latgalieši
stipri vien taisās un taisījās arī, kad visa Latgale
organizējās un brauca šurp, tikai tad cenas; tika pa-
augstinātas, Latgalieši tomēr vēl neapmierinājās,
vēl otro un trešoreizi griezās, pie jums ?Rīgā, kamēr
janvāra mēnesī .dabūja to likumu, ar kuru tika do-
tas piemaksas.— Redziet, kungi, cik grūti tās lie-
tas iet!

Visu to ievērojot, es lieku priekšā papildināju-
mu, ka linu Iepirkšanas cenas 1930./31. ražas gadā
paaugstināmas, un tāpēc lieku priekšā 1. punkta bei-
gās, piespraust vārdus: «paaugstinot šīs cenasi par
5%.»

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-
putātam Muižniekam..

I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Es negribu ilgi uzkavēties pie šī jautājuma,
jo par to jau plaši izteicās niansi frakcijas biedrs
Bastjānis. Es tikai gribu īsos vārdos apstāties pie
tiem iebildumiem., kurus raidīja mums., ka imēs. it
kā negribot nākt pretim Latgales sīkzemniekiem,
ka mēs negribot atbalstīt lauku darba zemniecību.
Tasi ir nepareizi. Mēs taisni skatāmies tā, ka sīk-
zemniecība un darba zemiecība ir tās, kas nes vis-
vairāk smaguma uz saviem pleciem, tāpēc arī ir
visvairāk atbalstāmas. Mēs par to esam stāvējuši
um stāvēsim. Bet šis. likumprojekts, ko jūs: gribat
pieņemt, grib panākt pilnīgi pretējo. Tiesai, tas pa
daļai atbalstīs, vienu otru sīkzemnieku, bet galvenā
kārtā atbalstīs atsevišķus zemniekus, atsevišķus li-
nu ražotājus. Pārējos zemniekus, kuru zeme nav
.piemērota linu ražošanai, šis likums neatbalstīs.
Tādā veidā iznāks, ka tie, kas, ražo vairāk linu, sa-
ņems vislielāko pabalstu. Dabīgī,_ ka saimniecības
ar zemes platību no 20 ha un vairāk saņems vislie-
lāko valsts, pabalstu, bet mazākās saimniecības tādu
nesaņems. Tāpēc mēs esam pret šo likumprojektu.

Šterna kungs savā runā aizrādīja, ka Latgale
esot pārāk daudz saņēmusi pabalstu. Varbūt viens
otrs to iztulkos tā, ka Latgales zemniecība un strād-
niecība ir guvusi lielus valsts pabalstus. Taisni ot-
rādi: Latgales darba tauta, darba zemniecība un
strādniecība no valsts ir guvusi ļoti maz atbalsta,
jo visi lielie atbalsti Latgalei ir ieplūduši, pa lielākai
daļai, Latgales turīgāko iedzīvotāju kabatas. Paši
nabadzīgākie un mazturīgākie zemnieki ir saņēmuši
ļoti maz no šiempabalstiem. Šeit daži kungi smīn,
.viņi par to priecājas. Es. saprotu, viņi var stāvēt
par to, viņiem tas ir patīkami, ka, pieņemot šova-
kar šo likumprojektu, turīgākie atkal paņems vai-
rāk.

Kas attiecas uz pārmetumu, ka Latgale visus
skolotājus algojot valsts '(starpsauciens: «Kas to
teica?») — to teica Šterna kungs —, tad man šķiet,
ka to nevar pārmest. Izglītība nav viena apgabala
lieta, bet gan visas valsts, lieta. Tāpēc apvidos,
kur ienāk maz nodokļu no .iedzīvotajiem, valstij jā-
nāk palīgā, un tāpēc arī ir dabīgi un taisnīgi, ka Lat-
gales skolotājus, algo valsts, jo Latgales pašvaldī-
bas to nespēj darīt.

Tālāk gribu apstāties pie mūsu: priekšlikumiem.
Ko tie grib panākt? Mūsu priekšlikumi grib pa-
nākt taisni pretējo nekā jūsu priekšlikumi. Jūsu
priekšlikumi grib atbalstīt linu kultūru. Cik_ zi-
nāms, linu kultūra ir izplatīta apvidos, kur ir drēgns
gaiss un kur zeme piemērota linu audzēšanai; bet
apvidos, kur zeme šai kultūrai nav piemērota, lini
padodas vājāk un tāpēc šie apvidi saņems mazāk
pabalsta nekā pārējie. OtrSkārt, javalsts grib atbal-
stīt linu kultūru, tad viņa galvenā kārta atbalstīs
lielsaimniekus, pelēkos baronus, kas_ neprot saim-
niekot ar savām lielām zemes platībām — ne tikai
neprot, bet, jāsaka, ļoti slikti saimnieko. _ Tāpēc,
pieņemot tagadējo likumu, valsts izsviedīs lielas
summas lielsaimnieku atbalstīšanai un sevišķi vidē-
jās zemniecības atbalstīšanai. Mūsu priekšlikums
neizslēdz arī linu kultūras atbalstīšanu, bet mēs
liekam, priekšā atbalstīt visas, lauksaimniecības kul-
tūras. Tā piemēram: mazās saimniecībās mēs va-
ram- atbalstīt cukurbiešu ražošanu u. t. t. Mazās
saimniecībās, mēs varētu atbalstīt arī lopkopību,
pienkopību. Mūsu priekšlikums absolūti nekā ne-
izslēdz; tas taisni grib panākt, lai budžeta kommi-
sijā, kurai mēs liekam priekšā nodot mūsu priekš-
likumu un arī šo likumprojektu, uz mūsu iesniegta
priekšlikuma pamata izstrādātu jaunu likumprojek- '
tu un to liktu priekšā Saeimai, lai mēs. varētu izdot
likumu, kas vienlīdzīgi nāktu pretim' visai lauku
mazturīgākai zemniecībai. Šis priekšlikums to ne-
dod, tāpēc mēs par to balsot nevaram..—

Šeit man Latgales kristīgie, Pastora kunga
personā, pārmet, ka nu vairs Muižnieka kungs ne-
varēšot rādīties Latgales vēlētājiem, un izsaka šau-
bas, vai Latgales, vēlētāji vairs gribēšot viņu uz-
klausīt. Es domāju, jūs savus draudus varat pa-
turēt paši sev; raugaities paši uz sevis nn neaizmir-
stiet, ka jūs, Latgales kristīgie, esat tie, kas nepār-
traukti esat vilkušies zemnieku savienības aste.
Taisnību sakot, jūs esat turīgās zemniecības, zem-
nieku savienības filiāle; jūs esat tre, kas uz katra
soļa esat stutējuši visu to, ko prasa turīgā zemnie-
cība. Es, esmu pārliecināts, ka pēc šī likumpro-
jekta pieņemšanas, ko jūs šovakar, droši vien, pie-
ņemsit, nāks jauni projekti par beko.ua cenu stabili-
zēšanu, par sviesta cenu stabilizēšanu, kas nenāks
par labu Latgales mazzemniekiem.. Cik es zinu,
reti kādam noLatgales mazzemniekiem ir sviests, ko
eksportēt uz ārzemēm, un reti kādam no viņiem
ir bekons, ko sūtīt nz ārzemēm; lielāko daļu viņi
patērē paši sava 'saimniecībā,, un daudz ir sairamie-
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oību, kurām pat jāpiepērk klāt. Tādēļ arī jūsu ie-
aktā pozīcija, jūsu iesāktais ceļš taiisnii iziet uz tu-

rīgākās zemniecības atbalstīšanu un, bez šaubām,
uz mazturīgās .zemniecības un strādniecības rēķina.
Protams, šeit mūsu ceļi šķiras, šeit mēs ar jums
kopā iet nevarami.

Vēl dažos vārdos es gribētu apstāties pie linu
cenām kreisās valdības laikā. Šeit teica, ka krei-
sas valdības laikā, tad, kad arī sociāldemokrātiem
bija noteikšana par linu cenām, tās neesot bijušas
pietiekoši garantētas par labu, zemniecībai. Taisni
otrādi! Augstākās, cenas un, var teikt, visaugstā-
kās cenas bija tieši kreisās valdības laikā, jo taisni
tad valdība šinī ziņā saimniekoja vismākulīgāki par
citām valdībām, tādēļ ka tad bija viens sapratīgs
musu saimniecības vadītājs. Bet, diemžēl, tagadē-
jas, valdības laikā mēs vienmēr dzirdam sakām, ka
ne_ tikai linu cenas slīd uz leju, bet vispār zemnieku
stāvoklis arvien vairāk pasliktinās un pasliktinās.
Tadeļ arl_dabīgi'mums jānāk pie slēdziena, ka tik
ilgi, kamēr jūs. turēsit valsts grožus savās rokās,
bez šaubām, zemnieku stāvoklis arvien vairāk un
vairāk pasliktināsies, it sevišķi darba zemniecības
stāvoklis. Tādēļ arī mēs nevaram skriet līdz jums,
turīgas zemniecības aizstāvjiem, nevaram taisīt līdz
tos veikalus, ko jūs taisāt visu laiku, un, ievērojot
visu to, jūs ar nevarat no mums kaut ko prasīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim. Deputāta Dzeņa nav zālē. — Vārds de-
putātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku nn sikgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Man ir prātā, ka ap-
mēram pirms 3 gadiem, mums radās līdzīgs jautā-
jums, kad arī norisinājās līdzīga cīņa starp tā sauk-
tieimi linu pretiniekiem un linu piekritējiem. Galvenā
kārtā nošķiirojās kurzemnieki, leļjaszerngalieši no
vidzemniekiem, no Austrumvidzemes apgabaliem
un no Latgales. Tas. tādēļ, ka visā Latvijā linus
nesēj vienādā daudzumā. Linu kultūra attīstīta ti-
kai Latgalē un galvenā kārtā Austrutmvldzemē, tā-
pat arī Austrumzemigalē. Visi tie, kas pazīst vietē-
jos apstākļus, ļoti labi zina, cik liela nozīme mūsu
saimnieciskā dzīvē ir linu ražošanai 1. Jau daži ie-
priekšējie runātāji aizrādīja, ka tur vēl tik tāļu nav
attīstījusies ne piensaimniecība, ne bekona, ražoša-
na, ne kāds cits saimniecības veids. Galvenais' ie-
nākumuavots ir, paliek un vēl ilgi paliks lini. Sā-
kot no mūsu valsts pastāvēšanas, linu monopols
mūsu valstij ir devis vairāk par 54.000.000 latu skai-
dras peļņas. Tas ir tiešām liels procents. Manis
dēļ,, ja nu vēl gribētu izgudrot kaut kādus atvilku-
mus, tomēr linu monopols ir devis valstij lielu peļ-
ņu. Tāpēc, ja daži runātāji grib uzbrukt linu!ražo-
šanai, ja grib uzstāties pret Mkuimprojektiam, kas
paredz stabilizēt linu cenas., tad tas ir nepareizi.
Salīdzinot ar gadījumiem, kur valsts līdzekļus iz-
sviež daudz citām lietām, tādiem pasākumiem, kas
valstij nav devuši nemaz peļņas. — izdevumi linu
ražošanai ir attaisnojami. Tāpēc šinī gadījumā
uzstāties pret linu likumprojektiem ir nepiedodami.
Ievērojot tagadējo stāvokli uz laukiem, galvenā
kārtā tanīs Latvijas apvidos, kur sēj daudz linu,
jāatzīst, ka nepieciešami kaut ko darīt. Iedomā-
jieties tādu stāvokli: tuvojas sējas laiks un cilvēki
nezina, ko darīt. Gitas sēklas, visu. lauku, apsēšanai
nepietiek. Linu sēkla būtu, bet cilvēki baidās li-
nus sēt, jo nezina, kādas būs linu cenas. Mēs esam
galīgi atkarīgi mo dažādām varbūtlbāmi, nn mūsu
valsts linu cenu stabilizēšanā līdz šim nekā vēl nav
darījuši. Tāpēc no mūsu puses, bez šaubām, ap-
sveicami abi šie likumprojekti. Skatoties pēc ap-
stākļiem, var cenas arī pacelt, jo projektos skaidri
pateikts, ka ar katrraizēju Saeimas atļauju var mak-

sāt arī augstākas cenas. Saeima var izikalkulēt, kā-
di, ir katrreizējie apstākļi un kādas, cenas var mak-
sāt. Tā būs gluži dabīga .pretimnākšana linu, ražo-
tājiem, kuņi līdz šim valstij ir devuši tikai peļņu.
Es gribu ticēt, ka lini arī turpmāk dos valstij, peļ-
ņu, varbūt, gan, ne tik lielos apmēros, bet tomēr
dos. Uzstāties vienīgi no kāda atsevišķa Latvijas
stūra, kur linus neaudzē, kur lini nav gandrīz pazī-
stami ... (/ Šterna starpsauciens) — jā, jā, Šterna
kungs, Jūs pazīstat gan labi savus Lejaskurzemes
apstākļus, bet Jūs nezināt, cik plašos, apmēros au-
dzē linus, Ziemeļ- un Austrumvidzemē, tāpat Zemga-
lē, nerunājot nemaz par Latgali. Mums jāveicina,
jāpabalsta darba enerģija visās lauksaimniecības no-
zarēs visādos veidos un tā tad, bez šaubām; arī pa-
stāvošā linu audzēšana un apstrādāšana. ' Neaiz-
mirstiet, ka Ziemeļvidzemē, sevišķi nekultivēto
zemju jaunsaimnieki, nodarbojas ar linu audzēšanu.
Kur citas labības šķirnes nepadodas, tur lini plē-
sumosi dod vislabāko ražu.

Bastjāņa priekšlikumu — noraidīt šos likumpro-
jektus un pieņemt viņa priekšlikumu, es gribētu, iz-
labot tā, ka abi likumi katrā ziņā jāpieņem un jā-
dod lauksaimniekiem zināms nodrošinājums; bet,
lai ievērotu arī kreisā spārna, priekšlikumu, es,
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas; vārdā,
bez tam vēl iesniegšupārejas formulu, kasi taktiski
ir Bastjāņa priekšlikums, tikai papildinātā, pārla-
botā veidā — uzdot budžeta kommisijai izstrādāt
Likumprojektu par 6.000.000 latu liela pabalsta iz-
sniegšanu turpmākai lauksaimniecības kultūras
veicināšanai. Ja jūs tiešām, gribat lauksaimniecības
kultūru veicināt, tad veicināsim tagad linkopību un
veicināsim arī tālākās lauksaimniecībasnozares. Es
domāju, ka Bastjāņa kungs nebalsos pret manu
priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārda deputātam
Ivbulim.

St. Ivbulis (kristīgo zemnieku un katoļu
frakcija): Augstais nams! Linu eksports pie mums
ir ieņēmis/ diezgan svarīgu posteni. Kā zināms, linu
eksports Latvijai ir devis ap 250 miljoni latu, no
kuriem kādi 55 vai 60 miljoni ir tīra peļņa. No visa
linu ražojuma apmēram 65% ir nākuši no Latgales.
Nav nekāds brīnums, ja mēs tagad, tik grūtos lai-
kos, piemaksāsim mo valsts kases zemniekiem par
tik lielu darbu, kā linu ražošanu. Jumsi visiem zi-
nāms, ka neatmaksājas linus sēt, jo darbs ir ļoti
smags.

Nav taisnība tas, ko šeit pārmeta kāds runā-
tājs, ka šī piemaksa būšot tikai lielgruntniekiem
par labu. Te jākonstatē, ka lielsaimnieki, kas agrāk
nodarbojušies ar linu sēšanu, tagad ir pārgājuši uz
citām kultūrām. Viņi. ir sākuši nodarboties ar pien-
saimniecību, lopkopību un citām nozarēm, kur gūst
līdzekļus. Taisni mazsaimnieki un sevišķi latga-
liešu imazsaimnieki, kas patlaban iziet no sādžām
viensētās, ir pavisam: sliktā stāvoklī. Tādam maz-
saiimniekairn nav iespējams tuvākā laikā attīstīt ci-
tas kultūras. Viņš bez četriem vai pieciem gadiem
nevar pāriet uz citiem pasākumiem. Vairāk gadu
no vietas vēl vajadzēs! sēt linus. Ja arī tagad par
liniem mēs piemaksāsim dažus miljonus latu, tad
tos nevarētu sadalīt pa galviņām,kā to lika priekšā
sociāldemokrāti.. Tas būtu ļoti nepareizi un nepa-
matoti. Ir taču zināmsi, ka zemnieks strādā 10—15
stundas dienā un saņem par to ļoti niecīgu maksu.
Ja ņemsiim_ vienas, mazsaiimniecības gada ienāku-
mus un izrēķināsim, cik dienu ir pazaudēts uz pa-
strādāto darbu, tad redzēsim, ka neiznāks, vis četri
vai pieci liarti dienā, kā tas ir vienkāršam strādnie-
kam pilsētā, bet, varbūt, tikai puslata dienā. Re-
dziet, šis pielikums pie linu cenām ir domāts nevis
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ka kāda nabagu dāvana, bet kā taisnīga atmaksa par
zemnieka grūto darbu. Mums jāpabalsta ne tikai
pilsētu strādnieku un ierēdņu šķiras. Kreisais
spārns arvienu uzstājas par pilsētu strādnieku dar-
ba aizstargāšanu, ila. viņi, strādādami 6—7 stundas,
varētu pienācīgi dzīvot. Tāpat mums jāpadomā
arī par mazzemnieku un sīkgruntnieku aizsargāša-
nu, lai viņi, strādādami dienā 16 stundas, varētu sa-
ņemt daudzmaz pienācīgu atlīdzību. Bet kreisā
spārna kungi to negrib pielaist. Tas ir ļoti neparei-
zi. Tāpēc mēsi, gribēdami aizsargāt lauksaimnieku
ražojumus, atbalstīsim, šo likumprojektu.

Šternakungs aizrādīja, ka Latgale dabūjot pa-
balstus no visām malām. (Starpsauciens no vie-
tas: «Pareizi!») Tas gan nav pareizi. Paskatai-
tiesZemesi bankā, Latvijas bankā un citās valsts
iestādes, cik izdots Latgalei un pārējai Latvijai, kā
ari meliorācijai_un šoseju būvei; tad Jūs vairs ne-
teiksit ne pušplēsta vārda par pabalstiem Latgalei.
To var_pierādīt ar. datiem, cik saņem Latgale un
cik pārejā Latvija.

Muižniekakungs teica, ka tagad piemaksu pra-
sot linu ražotājiem, bet, varbūt, nākotnē prasīšot
ari bekona un sviesta ražotājiem. Tas k pareizi.
Šie zemnieka ražojumi tāpat jānodrošina. Vai Jūs
domājat, ka tikai ierēdņiem vajadzīga algu paaugsti-
nāšana un darba stundu samazināšana, bet zemnie-
kiem nekā? Mēs, kā zemniecības pārstāvji, gribam,
lai ari zemnieki kaut ko panāktu. (/.Korņ iljevs no
vietas: «Pareizih>) Salīdzinot ar to, ko jau līdz
šim ieguvuši pilsētu strādnieki, uz zemnieku daļu
ir kritis ļoti maz. Nav ko brīnēties, ka šodien mēs
prasām linu cenu stabilizēšanu un rīt, varbūt, pra-
sīsim citiem ipriekšmuetieim cenu nostiprināšanu. Ja
apskatam laucinieku stāvokli, tad redzami, ka zem-
nieki, sevišķi Latgales mazsaimnieki, ir nokļuvuši
ļoti grūtos saimnieciskos apstākļos, kur nepecie-
šami katra ziņa palīdzība ir vajadzīga tūlīt, lai stā-
vokli glābtu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšaim.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Šovakar,
apspriežot linu lietas., jāsaka., notiek īsta politiska
linu kulstīšana — politiska tāpēc, ka te daži depu-
tātu kungi nāk ar nepārdomātiem projektiem., kas
ne tikai veicina, bet gluži pretēji — demoralizē
saimniecisko dzīvi. Jau budžeta debatēs mēs aiz-
rādījām, ka lauksaimniecības pabalsti nav attais-
nojami, ka tie lauksaimniecībai nekā laba nedod,
ka tie neattaisno uz viņiem liktās cerības, bet ka
mums jagada par Ietiem: kredītiem. Bastjāņa kungs
te lika priekša atvēlēt 6.000.000 latu lielu pabalstu
saimniecībām, kuru zemes platība nepārsniedz 27
ha. No šis katedras jau vairākkārt ir aizrādīts, ka
bieži vien saimniecības ar 27 ha lielu zemes platību
vērtības ziņa nestāv zemāk par saimniecībām ar
50—100 ha lielu zemesplatību, un ka tāpēc labi do-
mātais pabalsts iznāks netaisns; ļoti daudz atkarā-
jas no saimniecības ģeogrāfiskās vietas, tāpēc ne-
kāda ziņa nevar teikt, ka 27 ha lielām saimniecī-
bām pabalsts jādod, bet 50 ha un 100 ha lielām
saimniecībām tas nav jādod.

Tālāk te vēl runāja um aizrādīja, ka mums jā-
atbalsta ari citas ražojošās nozares. Runāja par
cenu stabilizēšanu bekonam, sviestam u, t. t.; te
lieta ir nostādīta tā, ka, eksportējot bekonu un
sviestu, ļoti lielas pabalsta summas saņem starp-
nieki, bet ne paši ražotāji. Tas nedrīkst būt, tāpēc
arī valsts šāda veida te nedrīkst dot pabalstus, jo
ta tad butu taisni noziedzīga rīcība. (V. Bastjāņa
starpsauciens..) Es to saku, lai dzirdētu Ulmaņa
kungs um arī visi citi, kas to aizstāv. Kas attiecas
uz liniem, tad te ir valsts monopols., un ja mēs te

ziedojam dažas summas ... (K. Ulmaņa starpsau-
ciens) — Ulmaņa kungs, papriekš labāk paklausai-
ties, ko es teikšu., un tad raidāt starpsaucienus. _Es
atrodu, ika linu piemaksām, izdotās; summas: nonāks
tieši ražotāju rokā, un te mēs veicināsim nevis pa-
balstu piešķiršanu, bet tieši ražošanu.

Nevar nostāties arī uz Muižnieka kunga vie-
dokļa. Viņš teica, ka no šī likuma mantošot tikai
lielsaimnieki, bet mazie nedabūšot nekā. Tas ta
nav. No šī likuma labumu gūs tas, kas vairāk strā-
dās, kas vairāk ražos, bet tie, kasi nestrādās, tie arī
labumus negūs. Šis ir viens iemesls, kamdēļ mes
šo likumu atbalstām.

Otrs iemesls ir tas, ka valdība līdz šim ir ie-
kasējusi no linu ražotājiem pāri par 50.000.000 latu.
Mēs esam ļoti maz piemaksājuši klāt. (V. Bastjā-
nis no vietas: «Kur tad paliek procenti?») Ja mēs
par visām, lietām rēķinātu procentus, mēs visur
būtu zaudējuši. Pieņemsim, ka peļņas nav bijis
50.000.000 latu, bet tikai 20.000.000 latu — arī tad
tas ir bijis nodoklis linu ražotajiem. Ta ka lini ir
tāds produkts, kas: dod mums vērtīgu valūtu un uz-
tur mūsu bilances aktivitāti, tad, pēc mūsu dziļā-
kās pārliecības, ir pareizi iet šo ceļu un nākt pretī
linu ražotājiem.

Mīlberga kunga priekšlikumi, man šķiet, domā-
ti tikai dēmagoģiju!: tāpēc mēs uzstājamies šeit un
uzstāsimies arī atklātībā,ka šie priekšlikumi ir tādi,
kasi nav nopietni domāti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzenim. Deputāts Dzenis atsakās no vārda. De-
bates izbeigtas. Vārds referentiem. Vārds 'budžeta
kammisijas referentam Dzenim,

Budžeta komimisijas referents A. Dzenisc Go-
dājamie deputātu kungi! Tikai pāris vārdos gribu
atbildēt uz tiem iebildumiem, ko te cēla Bastjāņa
kungs un Šterna kungs.

Bastjāņa kungam šinī lietā bija pārspīlēti aprē-
ķini; viņš sacīja, ka šis likums, ar ko mēs gribam
pārmaksāt par liniem, prasīšot no valsts kases ne
mazāk kā 8.000J300 latu. Man jāaizrāda, ka Bast-
jāņa kunga aprēķini nesaietas ar tiem aprēķiniem,
kādus iruzstādīļjuiši Finanču ministrija; viņas aprē-
ķins ir tāds, ka tirgus cena varnokrist uz 50 mār-
ciņām par tonnu un valdības pašizmaksa ir 60 mār-
ciņas par tonnu. Ja rēķinām, ka nākošā gada raža
nepārsniegs 15.000 tonnu, tad pēc Finanču ministri-
jasaprēķina imaksimālie zaudējumi resp. valsts pār-
maksā varētu būt tikai 3.750.000 latu. Tāds vismaz
ir Finanču ministrijas aprēķins,, un jāsaka, ka šis
aprēķins ir tas maksimālais:, tas jau ir arī ar zinā-
mu uzviju aprēķināts. Linu (tagadējās:) cenas varē-
tu velnoslīdet, maksimālākais, par 5 mārciņām, bet
Finanču ministrija ir rēķinājusi cenu noslīdēšanu
par 12—13 'mārciņām. Es domāju, ka nekādā ga-
dījuma nebūtu iespējams, ka viena gada laikā linu
cenas varēto tik tālu krist. Bastjāņa kunga aizrā-
dījumi šim ziņa nesaietas ar patiesību, un tādēļ
man liekas, ka tas ir tikai tāds, bubulis, ar ko Bast-
jāņa kungs grib sabaiidīt jdeiputātus, lai tie balsotu
pret šo likumu. Tamdēļ šis iebildums ir pilnīgi
noraidāms un atmetama.

Bastjāņa kungs taisīja arī nepareizu ekskursiju
pa tagadējam linu cenām. Viņš aizrādīja, ka pie
tagadējam linu iepirkšanas cenām valdībai būšot
jācieš lieli zaudējumi no linu operācijām.. Tas ir
pilnīgi nepareizi. Man ir pie rokas linu monopola
nodaļas^dati, kuros redzams, ka valdība, pastāvot
tagadējam cenām, no 1929. gada linu ražas pelnīs
500.000 latu. Zaudējumi, par kuriem Jūs šeit runā-
jat, Bastjāņa kungs, attiecas wz 1928. gada ražu, un
tur nu patiešam zaudējumi sniedzās pāri par 4/_
miljoniem latu. Galīgi to vēl nav iespējams pa-
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teikt, jo viena .daļa 1928. gada linu ražas atrodas
vel noliktavas un nav pārdota, bet katrā ziņā zau-
dējumi no 1928. gada ražas nebūs mazāki par 4V_
miljoniem latu._ Attiecībā uz šo gadu šādsBastjā-
ņa kunga aizrādījums nesaietas ar patiesību, ne-
saietas/ ar lietas patiesiem apstākļiem. Arī ar šo
iebildumu Bastjāņa kungs gribēja panākt tikai to,
lai atbaidītu Saeimas vairākumu no šī likuma pie-
ņemšanas.

Bastjāņa kungs vēl pārmeta, ka valdība tagad
gribot_ spert tādu soli, kas esot nelietderīgs, un re-
zultāta valdība ar to nekā pozitīva nepanākšot.
Šeit Bastjāņa kungs__ nepārprotami aizrādīja, ka
vispirms mums jāpanāk linu pārdošanā zināma vie-
nošanas, zināma konvencija ar Krieviju. Tad it kā
atrak muims _būtu iespējams panākt izdevīgākas li-
nu cenas, butu iespējams tās arī stabilizēt. Bez
šaubām, tam tā bija jābūt normālosapstākļos. Cik-
tāl mums, jārunā ar Krieviju kā ar kontrahentu,
mums jaruna par to, vai viņa grib pildīt līgumus.
No 1926. un 1927. gada piedzīvojumiem mēs zinām,
kai Krievijā līgumus vai nu nevar vai, negrib pildīt.
Bastjāņa kungam ļoti labi zināms, ka Krievija ne-
pildīs, līgumus, kaut arī tie attiektos uz īsāku peri-
odu, par linu cenu saskaņotu noteikšanu um turē-
šanu. Krievija .nepilda šos līgumus — vai mu aiz
savas nespējas vai negribas, to darīt. Runāt par to
tuvāk un iztirzāt šeit šodien šī stāvokļa iemeslus,
man liekas, nav vajadzīgs un tas arī mums nekā
?laba nedos. Faktiskais stāvoklis ir tāds, ka šinī
Krievijai tik svarīgā eksporta postenī mūsu panāk-
tā vienošanās par cenām nekādus labumus mums
nedos, jo Krievija to nepildīs dažādu iemeslu
dēļ. Viens, no tiem ir tas, ka Krievijas linus pa-
saules tirgu parasti kotē sliktāk nekā mūsu linus.
Krievijai savi lini jāpārdod agrāk par mūsu liniem,
jo tikai tad viņa var dabūt izdevīgas cenas.

Bastjāņa kungs azrādīja, ka vajagot veicināt
tas kultūras, kas izdevīgākas lauksaimniekiem, kas
lauksaimniecība palikšot uz visiem 1 laikiem.; vaja-
got nodarboties vai nu ar graudkopību, vai ar lop-
kopību.

^
Ir pareizi., ka linu kultūra ir attīstījusies

ekstensīvas lauksaimniecības, bet, ja ievērojam mū-
su klimatiskosun speciālos fizikālos, zemes apstāk-
ļus un īpašības dažos valsts apvidos, tad jāsaka,
ka linukultūrai pie mums jāpastāv neatkarīgi no tā,
vai valdība to atbalsta, vai nē. Ir speciāli apstākļi,
ko nevar pārvarēt ne ar kādiem valdības pabal-
stiem, ne ar kādam piemaksām. Tamdēļ man Me-
kas, ka nekādā ziņā nevar runāt par linu kultūras
galīgu izskaušanu no mūsu lauksaimniecības.

Šterna kunga apgalvojumi, man liekas, nekādā
ziņa nebija pamatoti. Šterna kungs, liiekas, šeit ru-
nāja, lai tikai polemizētu ar zemnieku, savienību,
lai izteiktos pret zemnieku savienības lauksaimnie-
cības polītiku visos jautājumos, kuros viņam ar zem-
nieku jsavienību ir domstarpības. Man lie-
kas, _šīs polemikas_ saturs. mūs nevarētu
interesēt unjman pie tas. arī negribētos pakavēties,
Bet attiecība uz to daļu, kur Šterna kungs pānmeta
Latgalei, ka viņa dzīvo uz citu, apgabalu rēķina,
man jāaizrāda, ka tas ir galīgi aplams un nepareizs
slēdziens un tas ir absolūts pārpratums un faktisko
lietas apstākļu nezināšana par to, kādi budžeta lī-
dzekļi ir izlietoti Latgale un kādi pārējā Latvijas
daļa

^ Par šo jautājumu butu jārunā citā laikā un
vieta. Varbūt, kādreiz «aksiesi pie tā pakavēties
ilgāk un ar skaitļiem roka strīdēties. Tagad pole-
mizēt ar Šterna kungu es nevaru, jo man nav va-
jadzīgo skaitļu pie rokas un trūkst laika.

Hana kunga aizrādījums ir ļoti interesants. Viņš
saka, ka linu, cenas vajagot stabilizēt uz ražošanas
pašizmaksas līmeņa. Te nu man jāsaka, ka ari ta-

gadējās linu cenas stāv uz ražošanas, pašizmaksas
robežas. Likums nosaka, ka valsts maksās visu
nākošo 1930./31. budžeta gadu 56 mārciņas par ton-
nu. Valdība ir rēķinājusies ar to pašu principu, ko
te minēja Hana kungs, Linu ražošanas pašizmaksa
par vienu pūrvietu būtu 210 latu, bet ienākumi no
pūrvietas, saņemot 56 mārciņas par tonnu — 249
lati. Tā tad maus> aizrādījums referātā, ka linu cie-
tas cenas valdības projektā noteiktas uz ražošanas
pašizmaksas līmeņa, saiskan ar faktiskiem lietas ap-
stākļiem.

Tie būtu visi aizrādījumi un piezīmes, ko es kā
referents gribēju minēt, lai novērstu visus pārpratu-
mus un neskaidrības, ko viens otrs runātājs radīja,
nepazīstot sīkāk lietas apstākļus.

'Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Finanču kommisi-
jas referents atsacījāsi no vārda. Vārds tirdzniecī-
bas un rūpniecības kommis.ij.as referentam.

Tirdzniecības un rūpniecības kammisljas refe-
rents H. Dzelzītis: Runājot par apspriežamo likum-
projektu Bastjāņa kungs teica, ka mēs/ nedarot nekā
laba linu ražošanas pacelšanai. Tas nav taisnība.
Mums ir sava izmēģināšanas stacija. IMiums ir vai-
rākas! ar aizdevumiem: atbalstītas linu pārstrādāša-
nas fabrikas, murrāsi ir speciālisti, kas dod aizrādī-
jumus linu ražošanas uzlabošanai. Protams, radīt
linu lietā uzreiz revolūciju nevar, bet pakāpeniska
uzlabošanās tomēr iestājas. Es gribētu sacīt, —
nav nekur debesīs rakstīts, ka mūsu zemē linu ra-
žošana ir neiespējama, ka šī kultūra aizvien neat-
maksājas un neatmaksāsies ari turpmāk. Tas pats
tad jāsakaari par citām lauksaimniecības nozarēm.
Pašreiz visasi lauksaimniecības nozares ir tādasi,
kas neatmaksājas, bet ja tās sodiem neatmaksājas,
tad vēl nav teikts, ka tās neatmaksāsies rīt. Vai
jūs varat sacīt, ka piena ražotājs pašreiz saņem: pil-
nu .samaksu par savu produktu? Vai jūs varat pa-
teikt, cik būs zaudējumu par pienu vasarā? Katrā
ziņā tomēr ir cerība, ka arī linu ražošana kādreiz
atmaksāsies.

Bastjāņa kungs teica, slikti esot tas, ka mēs
neesam noslēguši līgumu ar lielāko linu producentu
— Krieviju. Kā Jums,Bastjāņa kungs, izgāja pašiem,
kad Jūs kreisās valdības laikā gribējāt slēgt līgu-
mu? Pa to laiku, kamēr Jūs runājāt par linu līgu-
mu, tie paši krievi savus linus pārdeva, cenas no-
kritās un Jūs: zaudējāt lielu summui; to mēs visi zi-
nām- Es protams., negribētu Jūs personīgi vainot,
bet Jūs. esat šinī lietā mēģinājuši ko darīt, tikai gan
bez rezultātiem. Protams, aizvien tā nebūs. Mēs
esam pārliecināti, ka arī ar to pašu Krieviju tiešām
varēs atrast kādu saprašanos; ja linu ražošana neat-
maksājas Latvijas lauksaimniekam, tad tā neatmak-
sājas arī Krievijas lauksaimniekam. Ja varēs panākt
šinī jautājumā kādu sindicēšanu un panākt, lai pir-
cēji samaksā pilnu (linu izmaksas cenu, tad, pro-
tams, arī atkritīs jautājums par kādām, cietām ce-
nām un piemaksām. Tādu lietas stāvokli mēs kād-
reiz piedzīvosim.

Pavisam nesaprotams ir Bastjāņa kunga priekš-
likums — dalīt naudu uz hektāriem. Te ir atkal tas
kazuisitiskais ipriekšlikums par 27 hektāriem, it kā
tie, kam zemes platība lielāka, par liniem pelnītu,
un tie, kam zemes platība mazāka —? zaudētu. Es
domāju, ja zaudē, tad ar 50 hektāriem zaudē vai-
rāk nekā ar 27 ha. Tirdzniecības un rūpniecības
kamimisijas vārdā_ man jāsaka, ka šis priekšlikums
ir demagoģisks, tāpēc to nekādā ziņā nevaru atbal-
stīt. Bez tam tas vēl ir nesaprotams tāpēc, ka ar
linu ražošanas samazināšanos vairotos bezdarbnie-
ku skaits. Es: .jau agrāk aizrādīju, ka linu apstrādā-
šanā nodarbināti daudz strādnieku. Ja kreisais
spārns grib iznīcināt tās saimniecības, kuras lielā-
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kas par 27 ha, neatbalstot linu ražošanu šinīs saim-
niecībās, tad līdz ar to taisi grib atņemt darbu) tiem
strādniekiem, kas nodarbināti šinīs saimniecības.
Tādā veidā vairotos bezdarbnieku skaits, kas, var-
būt, nāktu par labu jūsu politiskiem nodomiem, bet
ne tautsaimniecībai.

Šterna kungs aizrādīja, ka Kurzeme linus ne-
ražojot, tāpēc linu ražošana nebūtu atbalstāma. Sa-
kait, Šterna kungs, kur ir tāds universāls līdzeklis,
kas palīdzētu visiem lauksaimniekiem! Šodien at-
balstīsim linu ražotājus, bet nākošo reizi graudu un
sviesta ražotājus. Varbūt tikai naudas, dalīšana ir
tāds universāls līdzeklis, kas var palīdzēt visiem
ražotājiem!! Tāpēc Šterna kunga kritika ari nav
uzskatāma nopietni.

Visi tie priekšlikumi, kas paredz iesniegtā li-
kumprojekta grozīšanu, nav atbalstāmi, bet likum-
projekts pieņemams tādā veidā, kādā to liek priek-
šā komimisijas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. — Deputāti V. Bastjānis,
F. Cielēns, P. Ulpe u. c. iesnieguši priekšlikuimu:

«Likumprojektus:
«papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības pat

valdībai nodotiem, liniem» un
2) «likums par linu iepirkšanas cenām 1930. gada 'ražai»

nodot: atpakaļ budžeta kommisijai, uzdodot tai izstrādāt un
iesniegt .plenārsēdei abu iepriekš minēto likumprojektu vietā
jaunu likumprojektu par 6 mīli latu liela, valsts atbalsta iz-
sniegšanu saimniecībām ar zemes platību līdz 27 ha lauk-
saimniecisko kultūru veicināšanai.»

Saskaņā ar kārtības rulli vispirms nāks nobal-
sošanā šis priekšlikums. Ja to pieņemsi, atkritīs

. pārejā uz pantu lasīšanu; ja deputāta iBastjāņa u. c.
iesniegto priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā
pāreja uz pantu lasīšanu. Tā kā deputāta Bastjāņa
u. c. iesniegtais priekšlikums attiecas arī uz likumu
par linu iepirkšanas cenām 1930. gada ražai, līdz
ar šī priekšlikuma pieņemšanu atkritīs arī otra li-
kuma apspriešana. Referenti paziņoja, ka deputāta
Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums kommisijā
neesot apspriests. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir. par deputāta Bastjāņa u. c. ies-
niegto priekšlikumu.Tagad lūdzu pacelties to, kas ir
pret deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto
priekšlikumu

^
nodota 31 balss, pret to nodotas 42

balsis, atturējies 1. Šis priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk pāreja: uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju mz pantu lasīšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pan-
tu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Balsošanas rezultāts: par pāreju ua pantu la-
sīšanu nodotas 45 balsis, pret — 32 balsis, atturē-
jušos nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. —
Ludzu, nolasīt likumprojekta' virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

Ēva

ldībai nodotiem liniem.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virs-

raksta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalso-
šana. Ludzu pacelties tos, Ikas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt li-
kumprojekta tekstu..

Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par piemaksām pie atlīdzības par valdībai no-

dotiem liniem (lik. kr. 1928. g. 32) 1. panta 2. piezīmi izteikt tā:
Piezīme. Nosakot ražotājiem maksājamās linu cenas,

Finanču ministrijai jāturas pie maksimālām likmēm,
kādas pieļauj pasaules linu tirgus stāvoklis. Linu kul-
tūras atbalstīšanas nolūkos Finanču ministrija ar katr-
reizēju Saeimas atļauju var maksāt arī augstākas ce-
nas, sedzot zaudēlumus budžeta .kārtībā.»

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vardu pie likum-
projekta tekstaneviens neveļas? Referenti ari ne-
vēlas vārdu. Nobalsošanā nak likumprojekta teksts.
Lūdzu pacelties tos, kasi ir pret likumprojekta tek-
sta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par likumprojekta teksta
pieņemšanu. Par likumprojekta pieņemšanu nodo-
tas 45 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota ne-
viena, balss, atturējušies 29. Tas, pieņemts. — Lu-
dzu nolasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs/ J. Breikšs;
«Likums stādās spēkā izsludināšanas dienā.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie noslēgu-

ma teksta neviens neveļas? 'Noslēguma teksts nak
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslē-
guma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas, atturas?
Arī nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts —
Nobalsošanā nāk likumprojekts visuma. Ludzu pa-
celties tos, kas ir pret likumprojekta pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par likumprojekta pieņemšanu
Visumā, Par likumprojekta pieņemšanu visuma no-
dotas 45 balsis, pret tā pieņemšanu, nav nodota ne-
viena balss, atturējušies. 30. Likums visuma pie-
ņemts. — Redakcijas komimisijas ziņojums bus
nākošā sēdē.

Deputāti G. Mīlbergs, A. Bļodnieks, A. Eglītis
un J. Kauliņš iesnieguši šādu pārejas formulu:

«Uzdot budžeta kommisijai izstrādāt likumprojektu par
6.000.000 latu liela valsts atbalsta izsniegšanu turpmākai lauk-
saimniecisko kultūru, veicināšanai.»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šis pārējais!formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas pieņemšanu.Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.. Par pārejas
formulas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 32
balsis, atturējušies 6. Pārejas formula noraidīta.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu _ —
1 ik u m u p ar linu i e p i r k ša n a s cena m
1930. gada raža i. Referenti A. Dzenis, K,
Ulmanis un H. Dzelzītis.. Vārds budžeta komimisi-
jas referentam Dzenim.

Budžeta kommisijas referents A. Dzenis: Šis
likums ir tā likuma sekas, ko nupat pieņēmām. Šis
likums grib panākt, lai linu cenas 1930. gada paliktu
tādas pat, kādas _ valdība maksā tagad. Valdība
maksā par augstākās šķirnes liniem 56 mārciņas
par tonnu, un šo pašu cenu valdība ar likumu grib
nodrošināt ari nākošā gada linu ražai. Ievērojot to,
ka es jau pie iepriekšējā likuma pēc būtības izteicu
visu to, kas būtu sakāms, ari par šo likumu, no tā-
lākiem paskaidrojumiem es atturēšos un lūdzu bu-
džetakommisijas vārdā pieņemt šo likumu steidza-
mības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kom-
misijas referentam 1Ulmanim.

Finanču komimisijas: referents K. Ulmanis: Aug-
stais nams! Finanču kommisijā šo. likumu ir ap-
spriedusi un pieņēmusi. Finanču kommisijas, vārdā
es lūdzu šo likumu pieņemt — pieņemt steidzamī-
bas kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecī-
bas, un rūpniecības kommisijas referentam Dzelzī-
tim.

Tirdzniecības un rūpniecības komraisijas refe-
rents H. Dzelzītis: Pašreiz linu ražošanas un ap-
strādāšanas izdevumi ir daudz lielāki par cenām,
kādas valdība maksā par izstrādātiem liniem, un
tādēļ vismaz šī cena būtu jāpatur spēkā arī nāko-
šam, gadam. Līdzekļus paredzēts ņemt no tām
summām, kas ir Finanču 'ministrijas linu monopola
pārvaldes rīcībā. Ja būs iztrūkums un cenas būs
zemākas, tad attiecīgā summa ievedama nākošā
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1931./32. gada budžetā. Tirdzniecības un rūpniecī-
bas komimisijas vārdā lūdzu šo likumu pieņemt stei-
dzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek
priekšasteidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par steidzamību. Par steidzamību nodotas
45 balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturē-
jušies/30. Steidzamība pieņemta. — Atklāju vispā-
rīgās debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobal-
sošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacel-
ties tos, kas. ir pret pāreju uz pantu, lasīšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīša-
nu. Beidzot_ lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 47 bal-
sis, pret to nodots 30 balsu. Pāreja uz pantu lasīša-
nu pieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta

»

virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par linu iepirkšanas cenām 1930. gada ražai.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-

veļas? Virsraksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacel-
ties tos, kas ir, pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.

Sekretārs. J. Breikšs:
«Finanču ministrija maksā linu ražotājiem līdz 1931. ga-

da 1. aprīlim linu iepirkšanas cenas, kādas tās noteiktas 19:29'.
g. 4. oktobra «Valdības Vēstneša» Ņr. 226 izsludinātā Finanču
ministrijas 1929. g. 3. oktobra rīkoijuma Nr. L/l-10. a) nodalī-
juma.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? — Deputāts G. Ozoliņš iesniedzis priekš-
likumu:

,1. panta beigās piespraust vārdus: .paaugstinot šīs cenas
par 5%'."

Lūdzu referentu atsauksmes.
Referents A. Dzenis: Kommisijā šis priekšli-

kums nav apspriests.
Referents K. Ulmanis: Nav apspriests.

' Referents H. Dzelzītis: Komimisijā šisi priekš-
likums nav apspriests, bet pieņemt to varētu. (Trok-
snis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti nevar
dot atsauksmi par deputāta Ozoliņa priekšlikumu.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Ozoliņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot; lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Ozoliņa priekšliku-
mu nodotas 33 balsis, pret — 33 balsis ,
atturējušies 4. Priekšlikums noraidīts. (Sau-
ciens no vietas: «Žēl!») — Nobalsošanā nāk 1.
pants konumisiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 1. panta pieņemšanu komimisiju redak-
cijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 1. panta pieņemšanu nodotas 46
balsis, pret tā pieņemšanu nodots 30 balsu. 1. pants
kommisiju redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2.
pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Ja, atkarībā no tirgus apstākļiem Finanču ministrijai

nāktos pārdot linus zem pašizmaksas, tad zaudējumi uz šīm
linu operācijām pagaidām-sedzami no valsts linu monopola rī-
cības _kapitāla, kurš attiecīgi papildināms — 1931.132. g.
budžeta.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 2. panta
neviens neveļas? 2. pants nak nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. panta pieņem-
šanu: Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tā-
du nav. Par 2. panta pieņemšanu nodotas 45 bal-

:

sis, pret ta pieņemšanu nodota 31 balss, 2. pants
pieņemts. — Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
„Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā."
Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārdu pie noslē-

guma teksta neviens nevēlas? Noslēguma teksts
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kais ir pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas. Nav. (Noslēguma teksts vienbalsīgi pie-
ņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzu
pacelties tos, kas. ir pret likuma pieņemšanu visu-
mā. Tagad lūdzu _paeelties tos.jkas ir par likuma
pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas.. Tādu nav. Par jikuma pieņemšanu
visumā nodotas 45 balsis, pret tā pieņemšanu nodo-
ta 31 balss. Likums visumā pl e ņ_e mt s._ — Re-
dakcijas kommisijas ziņojums būs nākoša sēde.

Deputāti G. Mīlbergs., A. Eglītis un A. Bļod-
nieks iesnieguši pārejas formulu:

.Uzdot budžeta kommisijai izstrādāt likumprojektu par valsts
atbalsta izsniegšanu turpmāko lauksaimniecisko kultūru veici-
nāšanai".

Lieku šo pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Tagad lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret pārejas formulas pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties: tos, kas, atturas.
Tādu nav. Par pārejas formulas pieņemšanu no-
dotas 43 balsis, pret — 32 balsis. Pārejas formula
pieņemta.

Nākošais dienas kārtības punkts — likurns
par nekustamas

^
mantas atsavinā-

šanu Rīgas pilsētā. Referents, F. Cielēns.
Lūdzu referentu referēt.

Referents F. Cielēns: Augsti godātie deputāti!
1928. gadā ir izdots pilsētu zemju likumos, kas pare-
dzēja tās tiesības, kas bija nomniekiem — nomnie-
ku tiesības pārvērst par dzimts obroka tiesībām,
lai viņi varētu nodrošināt savu sociali-oikonomisko
stāvokli un kļūt no nomniekiem, par īpašniekiem, ar
tām pašām tiesībām, kādas bijušas agrākiem no-
mas devējiem.. Šis likums paredz veselu praktisku
paņēmienu, kādā veidā šīs nomas tiesības var pār-
vērst par obroka tiesībām. Šim likumam bija tāds
slēdziens, ka caur Zemkopības ministriju attiecīgam
personām jāgriežas pie valdības, lai tā iesniegtu li-

. kurnu par atsavināšanu. Tagad nu še priekša eso-
šais likums ir tas konkrētais atsavināšanas likums
par veselu rindu īpašumiem, lai tādus atsavinātu u_
obroka tiesībām par labu tiem nomniekiem, kas ta-
gad to vēlas. Vēl ir paredzēta vesela rinda līdzīgu
likumprojektu iesniegšanai Ministru kabinetam, lai
tad Ministru kabinets, grieztos pie Saeimas, lai tā
varētu pilsētas zemju likumu tad praktiski piemē-
rot.

Šinīs konkrētos gadījumos, kas ir mums priek- -
šāZemkopības ministrija ir pārbaudījusi, vai visas
tās personas, kas centušās atsaukties uz likumu, at-
bilst šīm tiesībām. Savā laikā Ministru kabinets
un arī juridiskā kommisijā pārbaudīja šīs lietas, uz-
aicinot un noklausoties attiecīgos Zemkopības mi-
nistrijas speciālistus. Noklausījusies ieinteresētās
personas, kommisijā atzina, ka valdības,priekšā lik-
tais atsavināšanas likums ir pieņemams un virzāms
tālāk uz Saeimu. Jāsaka, ka atsevišķos punktos
kommisijā bija domu starpības, jo neliels balsu
skaits domāja, ka uz atsevišķiem gadījumiem ne-
var attiecināt 1928. gada likumu. Tomēr kommisijā
ar visām balsīm pret 2, atzina, ka šiekonkrētie ga-
dījumi ietilpst 1928. gada likumā.

Kammisija valdības iesniegto likumprojektu
mazliet grozīja. Valdības iesniegtais likumprojekts
paredzēja, ka nomnieku tiesības uz nomas objektu
pārvēršamas nevis par obroka tiesībām resp.
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dzimtsnomas tiesībām, bet par dzimtsīpašuma tiesī-
bām uz lietojamo zemes gabalu. Tomēr juridiskā
koimmisija no tīri juridiskā un arī lietderības vie-

, dokļa nolēma, ka tādas tiesības nevar piešķirt. Pil-
sētu zemju likuma 9. pants nosaka, ka uz nomāto ze-
mi var iegūt tādas tiesības, kādas ir nomas devē-
jam. Nomas devējam līdz šimbija tikai obroka, tie-
sības. Tā tad uz šī likuma pamata nomas ņēmē-
jamarī nevarēja piešķirt citas tiesības. Nomas de-
vējs šinī gadījumā ir obroka turētājs. Virsīpašuma
tiesības pieder Rīgas pilsētai. Saskaņa ar šo juri-
disko motīvu, ijūridiskā kommisijā deva valdības
iesniegtam likumprojektam citu redakciju, un ta ir
paredzēta priekšā celtā likumprojekta.

Zemkopības ministrija savā laikā iesniedza Mi-
nistru kabinetam vēl trīs konkrētus priekšlikumus
par 3 nomas objektiem, bet Ministru kabinets tos
nostrīpoja, tāpēc ka uz šiem objektiem neesot eku.
Juridiskā kommisijā apskatīja arī šo jautājumu un
sīkāk iztirzāja gan no juridiskā viedokļa, gan no so-
ciālā viedokļa un nolēma, ka pilsētu zemju likums
neparedz, lai uz nomātiem objektiem- atrastos ēkas.
Likumā teikts: «ja šie zemes gabali savā laikā iz-
doti apbūvēšanai, ja nomnieks vai tā tiesību ņemejs
savā laikā uzcēlis vai ieguvis ēkas no agrākiem, no-
mas objekta lietotājiem»,- tāpēc juridiskā komraisi-
sija atzina, ka šie 3 nelaimīgie nomnieki, kam kara
laikā ēkas nodegušas, bet tagad uzceltipagrabi, šķū-
nīši, ierīkoti sakņu un augļu dārziņi, arī ietilpināmi
šai likumā. Tāpēc juridiskā kommisijā pieņēma pā-
rejas (formulu, kas pievienota izdalītajam likumpro-
jektam. Zemkopības ministrija, ievērojot juridiskās
kommisiijas izteiktās domas, griezās pie Ministru
kabineta un ierosināja likuma papildinājumu, ko
Ministru kabinets caur Saeimu 1iesniedza juridiskai
kammisijai. Tā apsprieda šo papildinājumu un uz-
deva man to iesniegt, lai nebūtu jāizstrādā atse-
višķs likums. Līdz ar to pārejas formula atkristu.
Tāpēc juridiskās kommisijas vārdā lieku _ priekšā
papildināt likumprojekta tekstu, ievedot vēl 3 no-
mas objektus, lai arī tie varētu iegūt dzimtsnomas
tiesības tagadējo nomas, tiesību vietā.

Juridiskās kommisijas vārdā lūdzu steidzamību,
jo dažos gadījumos ir radušies sarežģījumi attiecī-
bā uz īpašuma tiesībām un ir pat ievadītas lietas
tiesā. Dažos gadījumos īpašnieki ir pārdevuši sa-
vas obroka tiesības trešam personām un tagad
starp' nomnieku un jauno obroka tiesību ieguvēju ir
izcēlies konflikts. Lai šīs nevēlamās parādības
novērstu, lūdzu šim likumam steidzamību.

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. 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 vien-
balsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likumprojekta
virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas pil-

sētā»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virs-

raksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsoša-
nā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virs-
raksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pan-
tu. (Saucieni no vietām: «Nav vajadzīgs!») Aug-
stais nams nevēlas, lai pantus nolasītu. Tā kā pie
1. panta dažiem punktiem referents iesniedzis pārla-
bojumus, likšu uz balsošanu šī panta atsevišķus
punktus. Ievada teksts.

; 1 5.MAI 1931

(Pilsētu zemju likuma (lik. kr. 1928. g. 52 un 1929. g. 173)
9. pantā paredzētam mērķim atsavinātas zemāk noradītām per-
sonām vai viņu tiesību ņēmējiem .piederošas_dzimtsnom;as tie-
sības uz šādiem zemes gabaliem, paturot speķa Rīgas pilsētas
virslpašuma tiesības:)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ie-
vada teksts. Lūdzu pacelties, tos, kas ir pret ieva-
da teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. 1. punkts.

(Matildei-Karolinei Palms, dzim. Neulands:

a) Rīgas pilsētas V hip. iecirknī 86. grupā apzīmētie ar
zemes grām. reģ. Nr. 1623, 1624, 1625, 1626, 1627. 16f28, 1629,
1631; 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639; 1640;
1641, 1642 1643, 1644, 1640, 1646, 1647, 1648; 1649; 1650;
1651; 1652, 1653, 1654, 1655, 16517, 1658-, 1659i un 1660;

b) Rīgas pilsētas V hip. iecirknī 86. grupā Nr. 14) (zemes
grām. reg, Nr- 73) ietilpstošie un ar Rīgas jw!.sētas _ valdes
1927: g. 3. jūnija lēmumu apstiprinātā parcelacijas plāna ap-
zīmētie ar Nr. 137 un 174 un

c) Rīgas pilsētas V hip. iecirknī 115. grupā (zemes grām.
reģ. Nr. 1708) ietilpstošais zemes gabals Nr. 99;)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. punkts.
(Marijai Jēkaba meitai Sperlings, dzim. Pļavnieks — Rī-

gas pilsētas IV hip. iecirknī (zemes grām. reģ. Nr. 368) '55.
grupā ietilpstošie un zvērināta mērnieka Arnesa, saskaņa ar
parcelacijas plānu, kas apstiprināts ar Rīgas pilsētas ' valdes
1927. g, 21. oktobra lēmumu, 1908, g. 14. janvārī zem Nr. 98 sa-
stādītā un tās pašas valdes 1938. g. 24. februārī zem Nr. 1024
reģistrētā plānā ar Nr. Nr. 36, 37, 97, 98 99, 101, 104, 106, 110,
117, 118, 1.20, 121, 120, 124, 125- 128, 131, 132, 137, 145, 146,
148, 149, 158, 159 un 163 apzīmētie zemes gabali;)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. punkts.
(Vilim Jēkaba dēlam Bušam un Emīlijai Mārtiņa meitai

Bušs, dzim. Linge-Bērziņš — Rīgas pilsētas IV hip. iecirknī
(zemes grām. reģ, Nr. 2437) 55. grupā ietilpstošais zemes ga-
bals Nr. 160;)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. punkts.
(Jānim Indriķa dēlam Strausam — Rīgas pilsētas IV hip.

iecirknī (zemes grām. reģ. Nr. 2394) 56'. grupā ietilpstošais ze-
mes gabals Nr. 161;)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. punkts.
(Pēterim Mārtiņa dēlam Lapiņām — Rīgas pilsētas IV

hip. iecirknī (zemes grām. reģ. Nr. 2439) 55.. grupā ietilpstošais
zemes gabals Nr. 122;)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. punkts.
(Oskaram Jāņa dēlam Čariņam un Ievai Jāņa meitai Ga-

riņš, dzim. Gutmians —i Rīgas pilsētas IV hip. iecirknī (zemes
grām. reģ. Nr. 2397) 88. grupā ietilpstošais zemes gabals Nr.
103, un),

Referents F. Cielēns liek ipriekšā
6. punktā strīpot vārdu «un» un komata vietā likt zemi-

kolonu.
Tas ir redakcionālas dabas pārlabojums. Lie-

ku uz balsošanu 6. punktu pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 6. punkta pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6.
punkts pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
7. punkts.

(Jānim Miķela dēlam. Balodim, un Augustei Friča meitai
Balodis dzim. Steinbrecht — Rīgas pilsētas IV hip. iecirknī
(zemes grām. reģ. Nr. 2464) 55. grupā ietilpstošais zemes ga-
bals Nr 162.)

Referents F. Cielēns iesniedzis priekšlikumu —
7. punkta beigās likt semikolonu.

Lieku 7. punktu pārlabotā veidā uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 7. punkta pieņem-
šanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 7. punkts pārlabotā veidā vienbalsīgi pie-
ņemts. — Referents F. Cielēns juridiskās kommisi-
jas vārdā liek priekšā 1. pantu papildināt ar 8.—10.
punktiem. 8. punkts skan:

«Jānim Jāņa dēlam Valteram — Rīgas pilsētas IV hip. ie-
cirknī (zemes grām. reģ. Nr. 2433:) 55, grupā ietilpstošais zemes
gabals Nr. 113;»

Vārds pie šī jaunā punkta deputātam Firksam.

_____
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V. Firks (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*):
Referenta _priekšlikumi, ievietot šinī atsavināšanas
likumā arī veselu rindu neapbūvētu zemes gabalu,
jānoraida tāpēc, ka likums par valsts zemēm piešķir
zemes lietotājiem tiesību šo zemi iegūt tikai tad, ja
tā ir apbūvēta. Bet šeit minētie zemes gabali nav
apbūvēti, kādēļ arī neietilpst šī likuma rāmjos.

Tāpēc, ja minētos priekšlikumus pieņemtu, vā-
cu frakcija balsos pret šo likumu visumā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents F. Cielēns: Man tomēr juridiskās
kommisijas vārdā jāizsakās pret Firksa kunga
priekšlikumu, jo juridiskā kommisijā ar ļoti lielu
balsu vairākumu, tikai 2 pretim balsojot, šo punktu
pieņēma, tāpēc ka 1928. gada likums par pilsētu
zemju atsavināšanu skaidri nosaka, ka tās iezīmes,
kādām jābūt tiem nomas objektiem, uz kuru pamata
var šīs tiesības izmantot un nomas attiecības pār-
vērst par dzimts nomas attiecībām — ir tādas, ka
šim zemes gabalam jābūt izdotam apbūvei. Likums
nesaka, ika jābūt ēkām. Varbūt dienu iepriekš šis
ēkas ir nodegušas! Vai tādā gadījumā viņam zemi

i nedos? Tas tā nav domāts. Bet šinī gadījumā ne-
laime ir notikusi 2 atraitnēm, kuru vīri krituši pa-
saules karā, un trešais nomnieks ir persona, kas ir
kara invalids. Viņam, ēkas nodegušas, un palicis
pāri tikai augļu dārzs. Ievērojot, ka likums par
pilsētu zemju atsavināšanu neparedz, ka uz apbū-
ves gabala jābūt ēkām, tāpat ievērojot to sociālo
apstākli, ka šīs ēkas ir nodegušas kara laika, es lik-
ti} priekšā. Firksa kunga priekšlikumu neievērot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku šo jauno 8.
punktu pie 1. panta uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos,kas ir pret 8. punkta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. 5 balsojot
pret, 8. punkts pieņemts. — Referents liek priekša
papildināt 1. pantu ar šādu 9. punktu:

«Jēkabam Viļā dēlam Pētersonam —? Rīgas pilsētas IV
hip. iecirknī (zemes grām. reģ. Nr. 2434) 55. grupā ietilpsto-
šais zemes gabals Nr. 114, un»..

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 9.
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9. punkta
pieņemšanu. Tādu nav. Tagad lūdzupacelties tos,
kas atturas. 6 atturoties, 9. punkts pieņemts. —
Tālāk referents liek priekšā 1. pantu papildināt ar
10. punktu, kurš skan :

«Jāzepam Staņislava dēlam Biukam un Marijai Joahima
meitai Biukai dzim. Streļuks — Rīgas pilsētas IV hip. iecirknī
(zemes grām. reģ. Nr. 2432) 5SL grupā ietilpstošais zemes ga-
bals Nr. 115.»

Vārdu pie 10. punkta neviens nevēlas? 10.
punkts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 10. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas at-
turas. Nav. 10. punkts vienbalsīgi pieņemts —
Nobalsošanā nāk 1. pants visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu visumā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu

*) Runātāja atreferējums.

visuma. 6 balsojot pret, 1. pants visuma pieņemts.
— 2. pants.

(Ar šo likumu atsavinātās dzimtsnomas tiesības ierakstā-
mas zemes grāmatās uz valsts vārdu Zemkopības ministrijas
personā uz pēdējās .pieprasījumu, .paturot speķa Rīgas pilsētas
virslpašuma tiesības.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 2.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pie-
ņemšanu. 6 balsojot pret, 2. pants pieņemts. —
3. pants.

(Šā likuma izvešana dzīvē uzlikta Zemkopības ministri-
jai, saskaņā ar pilsētu zemju likumu (lik. kr. 1928. g. 52 un
1929. g. 173) un likumu par nekustamas mantas piespiedu atsa-
vināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām (lik. kr. 1923. g.
591)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 3.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta
pieņemšanu. 6 balsojot pret, 3. pants pieņemts.. —
Deputāts N. Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:

«Likuma beigas papildināt ar sekojošu noslēguma tekstu:
Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.»
Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Nikolajam

Kalniņam.
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Jau tas, ka. li-

kums ir skatīts cauri steidzamības: kārtība, pierada,
ka tas ir steidzīgs, lai tam būtu kādi praktiski panā-
kumi, jo dažiem nomniekiem iziešanas termiņš nav
tālu. Ja nebūtu noteikts, ka likums stājas spēkā
izsludināšanas dienā, iznāktu, ka dažiem nomnie-
kiem būtu veltīgi jāpārceļas un pēc tam. atkal jāce-
ļas atpakaļ uz nomāto zemes gabalu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens nevēlas? Vārds referentam.

Referents F. Cielēns: Juridiskā kommisijā
šis priekšlikums nav apspriests, bet ja tas. būtu ie-
sniegts, ..kommisijā to būtu pieņēmusi1. Dažos gadī-
jumos, attiecības ir loti sarežģītas. Vecie obroka
tiesību turētāji savas, tiesības ir pārdevuši citam
personām un ir jau griezušies pie tiesas, lai izliktu
tagadējos nomniekus. Likumā mēs nolēmām: dot
tiesības šiem nomniekiem. Ja viņus izliks, viņi būs
jāliek atkal atpakaļ. Tāpēc šī lieta ir ļoti steidzīga.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Nikolaja Kalniņa iesniegtais noslēgumu
teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma
teksta pieņemšanu. 4 balsojot pret, noslēguma
teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visā
visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņem-
šanu visumā pārlabotā veidā. 6 balsojot pret, li-
kums visumā pārlabotā veidā pieņemts. — Pā-
rejas formula atkrīt. — Redakcijas koniimisijas zi-
ņojums būs nākošā sēdē.

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs rīt, 12. aprīlī, pīkst. 10 no rī-
ta. Dienas kārtībā — redakcijas kommisijas ziņo-
jums un valsts budžets.

Sēde slēgta. _ _.'.

(Slēgta pīkst. 9,26 vakarā.)

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā. ( . nr

, JO
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Saturs.

1. Likums par linu iepirkšanas cenām 1930. gada ražai re-
dakcijas kommisijas ziņojums):

G. Mīlbergs, reierents 1091

2. Papildinājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par

valdībai nodotiem liniem (redakcijas kommisijas ziņo-
jums) :

G. Mīlbergs, referents 1091
3. Likums par nekustamas mantas atsavināšanu Rīgas pil-

sētā (redakcijas kommisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents 1091

4. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam:
E. Radziņš (sociāldemokrāts) 1092
L. Ausējs (nacionālais bloks) 1093
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks) 1103
K. Dēķens (sociāldemokrāts) 1103
G Reinhards (nacionālais bloks) 1111
K. Eliass (sociāldemokrāts) 1115

5. Nākošā sēde 1181
jeSĪ'

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: redakcijas kommisijas ziņojumi
un valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam. Ie-
bildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība
pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — re-
dakcijas kommisijas ziņojumiem. Lū-
dzu redakcijas kommisijas referentu ziņot par pār-
labojumiem. Vārds redakcijas kommisijas referen-
tam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par linu iepirk-
šanas cenām 1930. gada ražai redakcijas kommisijā
nekādus pārlabojumus nav izdarījusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo
likumu.

Referents G. Mīlbergs: Otrā likumā «papildi-
nājums likumā par piemaksām pie atlīdzības par
valdībai nodotiem liniem» redakcijas kommisijā liek
priekšā «Piezīme» vietā likt «2. piezīme». Vairāk
pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebil-
dumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu nākošo zi-
ņojumu.

Referents G. Mīlbergs: Likumā par nekusta-
mas mantas atsavināšanu Rīgas pilsētā redakcijas
kommisijā liek priekšā beigu nodalījumā vārdu «ar
izsludināšanas dienu» vietā likt vārdus «izsludinā-
šanas diena». Bez tam 9. punktā pēc «Nr. 114» lie-
kams kommats. Vairāk pārlabojumu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil-
dumi pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārla-
bojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Pārlabo-
jumi apstiprināti. — Līdz ar to 1. dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
valsts budžetu 1930./31. saimniecī-

bas gadam. Referents J. Annuss. Turpināsies
debates par kārtējo izdevumu VIII daļu — Izglītības
ministriju. Vārds deputātam

^
Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts):_ Apspriežot
Izglītības ministrijas budžetu, man atkārtoti jākon-
statē, ka šī resora administratīvās funkcijas izpau-
žas galvenā kārtā protekcionismā, viltus un varas
demonstrēšanā. Pēdējos gados Latvijā novērojama
it kā tautskolotāju pārprodukcija. Ūz dažam va-
kantām vietām pieteicas vairāk desmitu tautskolo-
tāju. Sakarā ar šo parādību plaukst šinī resora ta
saucamā onkuļu un krustdēlu polītika. Vietu apgā-
dāšanas kārtība, kādu ir nodibinājuši daži tautskolu
inspektori ar tautskolu direkcijas vadošo darbinieku
līdzdarbību, nav nekas cits kā visnejēdzīgākā kor-
rupcija. (Sauciens kreisai spārnā: «Pareizi!»)Pie-
mēram Valmieras apriņķa tautskolu inspekciju gan
skolotāji, gan dažas vietējās pašvaldības iestādes
uzskata ne. par izglītības lietu pārraudzības iestādi,
bet ganpar brāļu Artura un Jāņa iBireilkšn vietu apgā-
dāšanas biroju. Valmieras apriņķī tautskolu inspek-
tors ir Arturs Breikša kungs, kas.tai pašā laikā ir
demokrātiskā centra aģents šinī apriņķī. Pieteico-
ties uz vakantām vietām šinī apriņķī, nav tik daudz
nozīmes skolotāja apliecībām par viņu cenzu un
stāžu, bet gan «onkuļa» vizītkartei. Piemēram Kok-
muižas pagasta pārstāvji par skolotāju vakantā vie-
tā vēlējās vīrieti, bet no šī Breikša kunga biroja pie-
sūtīja skolotāju, kura savā pieteikšanas rakstā bija
atzīmējusi: «Šeklāt pielieku deputāta Jāņa Breik-
ša ieteikšanas rakstu.» — Protams, Arturs Breikšs
centās, lai šo skolotāju pieņemtu. Tādā veidā fak-
tiski attīstās vislielākā onkuļu būšana un nejēdzīgā-
kā korrupcija. (L. Ausēja starpsauciens.) —

Saskaņā ar likumu par izglītības iestādēm La-
tvijā skolotājus vakantām vietām ieteic skolu pado-
mes, ievēl pagastu padomes vai pilsētu domes un ap-
stiprina amatā skolu valdes. Tāda ir likumā pare-
dzētā kārtība. Ar šo kārtību tautskolu inspektori
un direkcijas vadošie ierēdņi absolūti nerēķinās.

Atļaujiet man sacīto pierādīt ar dokumentiem.
Piemēram — š. g. sākumā kādā Valmieras pa-

matskolā atbrīvojās skolotājas vieta. Likumā pare-
dzētā kārtībā izsludināja skolotājas vēlēšanas. Uz
šo vietu pieteicās 17 kandidāti. Skolas padome ie-
teica 2 kandidātes, starp tām kādu Luizi Stāmeri kā
pirmo kandidāti. Stāmere beigusi Zaļenieku ģimnā-
ziju un ieguvusi pilnas 6-kIasīgās pamatskolas sko-
lotajās tiesības, par ko skolu departaments viņai iz-
devis_ apliecību. Bez tam viņa apmeklējuši valsts
centrālo paidagogisko institūtu un papildinājusies fi-
ziska audzināšanā un vingrošanā. Tā kā meklēta
tieši fiziskās audzināšanas un vingrošanas skolotāji,
tad Stāmere bijusi ļoti piemērota kandidāte, ko ie-
vērojusi arī pilsētas dome. Bet nelaime tā, ka starp
17 kandidātēm skolas padomei inspektors Breikša
kungs ieteicis kā piemērotāko kādu Rijkuri, inspek-
tora Breikša sievas māsu. Skolas padome Breikša
sievas māsu nav ieteikusi, un ar šo rīcību pielikta
uguns pie Breikša pakulām. (K. Ulmaņa starpsau-
ciens.) Skolu valdes š. g. 15. februāra sēdē inspek-
tors Breikša kungs diezgan kategoriski pateicis, ka
viņš, dibinoties uz likuma par izglītības iestādēm
Latvijā 65. pantu, nepielaidīšot ievēlēto skolotāju
Stāmeri amatā. Likuma 65. pants nosaka ka skolu
inspektors, revidējot skolas savā apriņķī, ārkārtīgos
gadījumos var atstādināt skolotāju no amata. Breik-
ša kungs atradis, ka ir ārkārtīgs gadījums, ja nav
ievēlēta viņa sievas māsa, bet ievēlēta cita kandi-
dāte. Tāpēc, nav ari nekāds brīnums, ka minētā sko-
lu valde š. g. 10. martā saņēma skolu departamenta
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rīkojumu uz vairākām lapām. Vispirms — pavad-
raksts, kurā teikts, ka tautskolu direkcija piesūta
izpildīšanai izvilkumu no protokola Nr. 33. Pieli-
kumā izraksts no protokola, kura var redzēt, ka
minētā 4. marta sēdē piedalījies departamenta direk-
tora vietas izpildītājs Dobulis, arodskolu direktors
Zubāns, tautskolu dīrekora pirmais biedrs Pumpī-
tis un tautskolu direktora otrais biedrs Spulis. Pēc
ievada nāk lēmums, kura 8. punkts attiecas uz Val-
mieras pilsētas I pamatskolas skolotājas vēlēšanu
lietu — un liek priekšā minētai skolu valdei izdarīt
jaunas skolotāju vēlēšanas. Seko paraksti. Saņe-
mot šo sarakstīšanos uz vairākām lapām, bija
skaidrs tikai viens — ka skolotāju vēlēšanas uzdots
izdarīt no jauna.— Centos noskaidrot, kādi biītu ie-
mesli pārvēlēšanai, lai tos varētu ievērot. Vai liet-
derības motīvi, vai kāda likuma, vai instrukciju
pārkāpums? Griezos pie ministra kunga, lai viņš
man, kā pašvaldības pārstāvim, paskaidrotu, kas
kārtības dēļ būtu darāms. Ministra kungs man to
nevarēja pateikt. Griežoties ministrijā, izrādījās, ka
vajadzīgs ilgāks laiks, lai dabūtu kādus paskaidro-
jumus. Daži ierēdņi tanī laikā nelaimīgā kārtā sli-
moja, vai bija izbraukuši komandējumos, un tie, kas
bija sastopami, no paskaidrojumiem izvairījās. Mē-
ģināju dabūt skaidrību pa telefonu lai gan telefona
sarunas maksā naudu. Beidzot izdevās sarunāties
ar Pumpīša kungu — tautskolu direktora pirmo
biedri. Šis kungs pateica, ka esot vairāk iemeslu,
un viens no tiem esot tas, ka ministrijas jūriskonsul-
tācija atzinusi, ka atturējušos skolu valdes locekļu
balsis jāskaita pie pretimbalsojušiem. Ari skolas
padomē kandidāti uzstādīti divās balsošanās, un
kandidāte ievēlēta tikai uz tekošo mācības gadu.
Tikai skolu valde varot apstiprināt uz vienu gadu,
bet domei tādu tiesību neesot. Beidzot vēl pateica,
ja gribot zināt skaidrību, tad lai pārsūdzot šo lēmu-
mu Senātā.

Aizrādījums griezties pie Senāta ar pārsūdzību
par valsts centrālās iestādes — Izglītības ministrijas
— lēmumu, lai ar Senāta līdzdarbību pa-
nāktu skaidrību, ir provokācija. Pašvaldības iestā-
dei tad jāgaida gadiem ilgi uz paskaidrojumiem. Ka-
mēr Senāts nav devis savus paskaidrojumus, stā-
voklis paliek nenoteikts. Senāts ir pārkrauts ar dar-
biem, sevišķi administratīvais departaments ar sū-
dzībām zemes ierīcības un pensiju lietas. Pašvaldī-
ba to nedarīja, lai gan prestiža un kārtības dēļ to
vajadzēja darīt. Atmetot prestiža jautājumu un va-
doties tikai no lietderības, pašvaldība pieņēma rī-
kojumu izpildīšanai.

Spēlīte sākās no jauna. Izsludināja jaunas vē-
lēšanas. Skolas padome savā šī gada 4. aprīļa sēdē
visiem padomes locekļiem, skolotāju un vēcāku pār-
stāvjiem piedaloties, ar 12 balsīm, pārējiem atturo-
ties, uzstādīja atkal kā pirmo kandidāti to pašu Stā-
meri. Pilsētas dome vienbalsīgi, ar 19 balsīm, bez
kādām pretbalsīm, ievēlēja viņu amatā. (Starpsau-
cieni.) Pēc tam uz inspektora Breikša kunga vēlē-
šanos steidzamības kārtībā tika sasaukta 10. aprīlī
skolu valdes sēde. Visi skolu valdes locekļi, skolo-
tāju un pilsētas domes pārstāvji un skolas ārsts atzi-
na, ka nav nekāda iemesla skolotāju Stāmeri ama-
tā neapstiprināt. Ievēlēšanas kārtība likumīga, un
skolu padomes vairākums, tāpat arī skolas uzturē-
tājas — pilsētas domes vairākums vienbalsīgi iztei-
cies par viņas ievēlēšanu un apstiprināšanu amatā.
Breikša kungs jau iepriekš bija izteicies: ja Stāmeri
tomēr ievēlēšot no jauna, tad viņš sameklēšot «kni-
fus» un panākšot, ka to nepielaidīs stāties darbā. Es
biju klāt skolu valdes 10. aprīļa sēdē. Skolotāju

pārstāvji, kā arī pašvaldības pārstāvji aizrādīja, ka
laiks jzbeigt intrigas. Vienojās ka skolotāja Stāmere
stāsies darbā ar nākošo mācības gadu, lai gan
Breikša kunga intrigas aizkavēja šo skolotāju iestā-
ties darbā agrāk. Skolu valde piekāpās un domāja,
ka nu vairs nekādu iebildumu nebūs. Bet bija pār-
steigums, kad inspektors atkal, it kā saziņā ar taut-
skolu direkciju, protestēja pret otrreizējām skolotā-
ju vēlēšanām. Protams, ka šo famozo protestu sko-
lu valde vienbalsīgi noraidīja. Pēc tam tika iesniegts
otrs inspektora, it kā saziņā ar tautskolu direkciju
iepriekš bloknotā sagatavots protests pret skolotā-
jas Stāmeres apstiprināšanu.amatā. Kādi ir motīvi?
— Stāmerei nebūšot vajadzīgās cieņas un prestiža.
Šie motīvi taču nav pārliecinoši! Lai noraidītu ap-
stiprināšanu, vajaga būt uz likuma dibinātiem ie-
bildumiem. Bet tādu motīvu nav. Viss ir kārtībā.
Šīsskolotājas prestižs ir daudz lielāks nekā inspek-
tora Breikša prestižs. Tāds ir iedzīvotāju pārstāv-
ju vienbalsīgs atzinums. Tie savārstījumi, ar kā-
diem nāca inspektora kungs gan skolu valdes sēdē,
gan vietējā reakcionāru lapā, bija tādi: cik esot zi-
nāms, šī skolotāja simpatizējot sociāldemokrātiem,
pēc ziņām esot gatava iestāties pat partijā, un pats
svarīgākais esot tas, ka ar viņas pārnākšanu uz
Valmieru tā varot kļūt par kādas valsts iestādes
(neminēšu vārdu) atbildīgā vadītāja sievu. Redziet,
kā inspektors izģērbj šo skolotāju sievieti! Pats
Breikša kungs arī bez romantikas un bez sievas
nav izticis. Protama lieta, ka šādi motīvi ir tikai
savārstījumi, kas raksturo tikai pašu inspektoru.

Ievērojams vēl viens svarīgs moments, un tas
ir — Izglītības ministrijas pārstāvja — inspektora
atklājums, ka skolu departamenta padomes lēmums
ar nolūku esot rakstīts bez motīviem un norādīju-
miem. Šislēmums esot saprotams un piemērojams
tāda nozīmē, ka skolotāju Stāmeri Valmeirā par
skolotāju nevarot ievēlēt un apstiprināt. Šis lē-
mums neesot pārsūdzēts Senātā, kālab paliekot spē-
ka viņas ievēlēšanas atcelšana. Ievēlēšana atcelta
bez kādiem motīviem, un Stāmeri nekad vairs neva-
rot ievelēt par skolotāju. Tādi paskaidrojumi ro-
bežo ar idiotismu. Iznāk tā, ka ar visādiem blēžu
stiķiem un krāpšanu mēģina skolotājai atņemt iegū-
tas tiesības. (Starpsauciens.) — Par Smiltenes sko-
lu apstākļiem es nevaru atbildēt, jo tos es nepārzinu,
— Skolu valdes 15. februāra sēdē inspektora kungs
arī pateica: «Man par līdzšinējo Valmieras pilsētas
pašvaldības skolu polītiku nekas nav, ko iebilst. Es
to varu attestēt uz 5». — 11 gadu laikā nepārtrauk-
ti Valmiera ir bijis kreisais vairākums — 2/3 vairā-
kuma sociāldemokrātiem. Tomēr neviens skolas
pārzinis Valmierā-nav sociāldemokrāts. (Sauciens
labā spārnā: «Paldies Dievam!») Līdzšinējā skolu
polītika attestējama ar 5-bet ja neievēl par skolo-
tāju inspektora sievas māsu, tad šī skolu polītika
nekur vairs neder! Valmieras pilsētas pašvaldības
vairākums ir vadījies no tā, cik darbinieks sagata-
vots savam uzdevumam; viņa piederība pie sociāl-
demokrātiem, demokrātiskā centra, vai kristīgiem
nacionālistiem, nav spēlējusi izšķirošo lomu viņa
pieņemšanā. Ja sociāldemokrāti Valmierā 11 gadus
būtu nodarbojušies ar šauru partijas polītiku, tad
Valmierā ir skolu pārziņi, ir skolotāji būtu partijas
cilvēki. Ja tagadējais skolu inspektors kvalificē
Valmieras pilsētas skolu polītiku uz 5, tad tā ir zīme,
ka šī polītika jārevidē.

Beidzot jāsaka, ka inspektora Breikša korrup-
tīvai politikai, šai «demokrātiskai» kārtībai jādara
gals. Tāpēc vien nevar balsot par Izglītības mini-
strijas budžetu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ausējam.

L. Ausējs (nacionālais bloks): Augsti godāti de-
putātu kungi! Cik lauksaimniecības valstī svarīgs
zemes meliorācijas jautājums, tikpat svarīgs, manu-
prāt, vēl svarīgāks ir tautas smadzeņu meliorācijas
uzdevums. Tāpēc, aplūkojot Izglītības ministrijas
budžetu, mums jāizsaka savas domas un novēroju-
mi tautas izglītības laukā. Mums jāapskata, vai
viss tur norisinās tā, kā vajadzīgs, sevišķi tagad,
kad mūsu izglītības lauks jau var atskatīties uz vie-
na gadu desmita intensīvu kultūru. Bez šaubām, šī
10 gadu intensīvā kultūra nav palikusi bez augļiem.
To atzina ari opozīcijas runātājs deputāts Dēķena
kungs, teikdams, ka mēs skolu laukā varam uzrā-
dīt samērā lielus sasniegumus, lai gan mūsu valsts
budžetā izglītības vajadzībām paredzēti, samērā
arcitiem izdevumiem, ne visai lieli līdzekļi — caur-
mērā 12%. Tā tas ir bijis, caurmērā ņemot, visu šo
laiku: dažreiz šī summa bijusi mazāka, dažreiz lie-
lāka, bet esam ar to iztikuši, jo, no vienas puses,
skolotāju algas, tiklab augstskolas, kā vidus — un
pamatskolu skolotāju, nav augstas un, no otras pu-
ses, arī paši pilsoņi pieliek lielas pūles, lai atbalstītu
skolu lietu. Lūk, tāpēc esam varējuši daudz ko pa-
nākt. Vispirms jau — raugoties uz skolu ārējo iz-
skatu: bez 4_ lielain skaistām valsts pamatskolu
ekam ir vairāk nekā 60 pamatskolu uzcēlušas paš-
valdības ar valsts pabalstu. Šīs ēkas ir tādas, ar
kuram varam but lepni. Kam gadījies braukt pa
laukiem, tie bus redzējuši šīs staltās ēkas. Ar valsts
līdzekļiem daudz pamatskolu ēku ir arī izremontē-
tas. Tas, ko mes musu grūtos apstākļos esam vei-
kuši, dod mums ticību turpmākam darbam tautas iz-
glītības lauka.

Tāpat, ja skatāmies uz vidus — un arodu sko-
lām, redzam to pašu iepriecinošo ainu. Patlaban
latviešiem ir 54 vidusskolas, kas dod uz 25.000 la-
tviešu tautības iedzīvotāju vienu vidusskolu. Arod-
skolu skaits, īpaši pēdējā laikā, ir stipri vairojies.
Tagad ir 23 arodskolas, uz katriem 14.000 latviešu
iedzīvotāju viena. Tas pats zīmējas arī uz papildu
skolām, kuru skaits pēdējos gados stipri gājis uz
priekšu. Papildu skolas, kā viens no ārpusskolas
izglītības veidiem, uzrada tādus sasniegumus, ka
piemēram 1927./28. mācības gadā ir bijuši tikai 102
skolēni, 1928./29. gada — 365 skolēni un tagadējā,
1929./30._macības gadā — ir 2979 skolēni ar 111 kla-
sēm. Ta tad tiem, kas pamatskolu atstāj, vai kas
agra_k nav varējuši kārtīgi skolu nobeigt, tagad tas
iespējams nesalīdzināmi lielākos apmēros nekā
valsts sakuma, nerunājot par apstākļiem pirms ka-
ra1 Šīs skolas dod iespēju papildināties darbam, ie-
mācot arodus praktiskai dzīvei, zināšanas ikdienas
vajadzībām.

Ja raugāmies tālāk uz mūsu augstākām mācī-
bas iestādēm, tad to varēs apliecināt visi izglītības
kommisijas locekļi, jo mēs apmeklējām Augstsko-
las laboratorijas un citas ierīces, ka veikts milzīgs
darbs.

Tomēr viena lieta skaidra, — pirmajos gados
mes esam gājuši vairāk plašumā, nekā dziļumā, kas
arī dabīgi. Katrā darbā, arī izglītības laukā var būt
zināmi trūkumi, kurus var uzrādīt nevien opozīci-
ja, bet kurus arī pozīcijai vajadzētu pārrunāt un
noskaidrot,, ciktāl šie trūkumi atkarīgi no likumdo-
šanas darba un ciktāl no administratīvām personām,
kas kārto šo darbu, lai nākamībā šos trūkumus va-
rētu novērst. Šinī nolūkā nav nemaz jāskatās pa-
priekš pa vienu lodziņu, tad drīz vien jāaizsit ciet
un jāsāk raudzīties pa otru lodziņu, kā to Dēķen.a

kungs ieteic; es domāju, ka vajadzētu skatīties pa
vienu pašu logu un to, kas tur zeļ un zaļo, atbalstīt,
bet tās nezāles, kas šur un tur ir ieviesušas, pie
laika izravēt, lai tās nenomāktu īsto zēlumu. Tapec,
ja gribam raudzīties arī ar kritisku skatu visā musu
izglītības lietā, tad mēs tur redzēsim vispirms to,
ko šeit uzrādīja deputāts Muižnieks.

Vispirma kārtā mūsu izglītības lauka ir liels
trūkums tanī ziņā, ka bez visām tām skaistām lie-
lām skolas ēkām,kādas daudz vietās ir uzeltas, ir ari
tādas—kā mēs to konstatējām arī izglītības kommi-
sijā attiecībā uz Latgali, un jāsaka, visvairāk tas
sastopams Latgalē — ka dažreiz pat grūti ticams, ka
tādās telpās un tādos apstākļos varētu darboties.
Bet jāsaka,ka tanī pašā laikā mēs nevaram visu to
kā vainu jebpārkāpumu uzkraut vienīgi tikai resora
vadītājiem un vispār koalīcijai, ka tā nav paredzēju-
si budžetā tādas summas, ka varētu īsā laikā, pāris
gados paveikt visu to, kas ir nepieciešams, novērst
visus tos trūkumus, kādus mēs saskatām šinī ziņā.
Neaizmirsīsim, ka mums nav tik daudz līdzekļu, lai
šinī ziņā īsā laikā varētu jau daudz ko izdarīt, jo
materiālai un garīgai kultūrai jāiet līdztekus. Ja
nav iespējams panākt to visā valstī uzreiz, ja vienā
otrā valsts daļā vēl nav sasniegts tas, kas ir jāsa-
sniedz, tad tādēļ taču nevar noraidīt visu budžetu.
Nevar taču teikt, ka tur nekas nebūtu darīts. Atce-
rēsimies tikai pirmos gados atvēlētos 55 miljonus.
Šiemiljoni tika atvēlēti speciāli Latgales skolu vaja-
dzībām, tieši ēku celšanai. Šāda summa tanīs lai-
kos, pie toreizējās valūtas, bija ļoti liela summa. Bez
tam man jāaizrāda, ka, sevišķi zīmējoties uz vidus-
skolām, Ludzā un Rēzeknē ir uzbūvētas lielas un
skaistas ēkas. Tāpēc ir jāatzīst, ka ir daudz kas da-
rīts, jr darīts viss, ko ar atvēlētiem līdzekļiem ir bijis
iespējams darīt, bet prasīt, lai mēs sasniegtu to īsā
laika, butu aplam.Protams, mēs varam par to runāt
un mums ir ļārunā, mēs varam censties topanākt, bet
ja nav iespējams tik īsā laikā to sasniegt, tad ir
nepareizi par to pārmest šīs lietas vadītājam vai ko-
alīcijai, ka ta neka negrib darīt un negrib gādāt par
to.

Man gribas vēl pāris vārdu aizrādīt par pamat-
skolām; pa_ daļai tas attiecas arī uz vidusskolām. —
Musu skolas darba ziņa ir vēl sajukums, jo Izglītī-
bas ministrijai līdz šim nav bijis iespējams — viņa
aiz dažādiem iemesliem to nav varējusi darīt — dot
noteiktus un stingrus aizrādījumus, kā jāveic darbs.
No vienas puses ir cenšanās pēc jaunām metodēm,
pec ta sauktas jaunas skolas paņēmieniem. Ir ra-
dies apjukums taņīs_ skolotājos, kas grib strādāt ap-
mēram ta, ka strada lielum lielā daļa skolu citās kul-
turālas valstīs. No otras puses aizrāda, ka šie pa-
ņēmieni esot novecojušies, it kā bieži vien galve-
nais^butu nevis zināšana, bet gan veikla uzstāšanās,
runāšana. Šinī ziņa musu skolai nav noteiktas līni-jas, nav dotszināms standarts, zināms pamats, pie
ka varetu_ turēties, lai zinātu, ka var darboties bez
kādiem pārmetumiem arī tie skolotāji, kas grib
veikt savu darbu1 nopietni un noteikti. Tāpēc arī
bieži sūdzēšanas par zināšanu trūkumu.

Mums Ir aizrādījums šinī ziņā no citām zemēm.
Piemēram nesen Vācijā sasauca sevišķu skolotāju
konferenci. Šinī konferencē referentu sastāvs bija
ļoti neparasts: galvenie referenti bija saimniecisko
aprindu cilvēki, un galvenais temats šinī konferencē
bija—ko praktiska_ dzīve dažādi arodi prasa no sko-
las, un ko tagadēja skola dod šiem arodiem. Citu
priekšnesumu starpajbija arī kāds fabrikas pārvald-
nieka inženiera referāts, kas rādīja tagadējās skolas
sasniegumus elementārākās lietās. Ja mēs daudzkārt
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pārmetām mūsu skolām, ka tās izlaiž audzēkņus
bez vajadzīgām zināšanām, tad izrādās, ka tā nav
tikai mūsu nelaime vien — līdzīgas lietas novēroja-
mas arī citur. Starp citu, pieminētais inženieris iz-
darījis mēģinājumus ar tiem jauniešiem, kas pieņemti
darbā 3 dažādās nodaļās un kas beiguši pilnu taut-
skolu. Viņiem, starp citu, doti 4 piemēri no aritmē-
tikas—3 nelielu skaitļu saskaitīšana, 2 samērā nelie-
lu skaitļu atņemšana, reizināšana un dalīšana. Re-
zultāts ir bijis tāds — es minēšu vidējos skaitļus —,
ka 10% neprot saskaitīšanu, ap 20% — atņemšanu,
ap 30% — reizināšanu un dalīšanu — ap 50—60%,
t. i. viselementārāko, ko mēs no skolām varām pra-
sīt. Par to pašu sūdzas arī citās zemēs. Aplūkojot
šinī konferencē iemeslus, šis pats inženieris aizrā-
dīja, ka tie paši skolēni; kas pārbaudīti pareizrakstī-
bā un citās zinībās, uzrāda tikpat vājas sekmes. Viņš
atrod, starp citu, par vienu no iemesliem to, ka tai-
sni melnais darbs, kam skolā vajadzēju ieņemt re-
dzamu vietu, tas, tā saucamā, jaunā skolā ir nobī-
dīts uz beidzamā plāna. Šie skolēni var gan it kā
drošāki un brīvāki uzstāties, bet — kas vajadzīgs
darbam, arī fabrikā, to zināšanu šiem uzņemtiem
jauniešiem nav. Arī fabrikā ir vajadzīgas elemen-
tārās zināšanas rēķināšanā, un šim darbam viņi ir
nepietiekoši sagatavoti. Arī mūsu skolā, cik man
ir bijusi izdevība novērot, ir mums tas trūkums, ka
nav noteiktu norādījumu un līnijas — saprotams,
nevar rakstīt katram skolotājam priekšā zināmus
norādījumus — tomēr zināmu standartu var dot. Un
tas būtu viens no tiem darbiem, ar ko, pēc manām
domam, turpmāk mūsu vadošām iestādēm būtu jā-
nodarbojas.

Tālāk gribētu minēt to, par ko sūdzas vecāki—
cik zināms, tas jau ir stipri ierobežots —, ka dau-
dzie izrīkojumi stipri traucējot skolas darbu un pa-
vedinot uz vieglāku, vieglprātīgāku dzīvi, tāpēc tie
butu ierobežojami vēl vairāk nekā tas līdz šim ir
bijis.

Bet galvenais, kas traucē iet mūsu skolās dar-
bam dziļumā, ir tas, ko pa daļai nupat minēja ie-
priekšējais runātājs: ka skolotājam tagad vairāk
jāskatās uz to, kurā partijā izdevīgāk iestāties, lai
drīzāk tiktu pie vietas. Te Radziņa kungs minēja
vienu piemēru un centās to sīkāki noskaidrot. Es
pašreiz neņemos spriest, cik tas pareizs, vai nepa-
reizs; bet pieņemsim, ka tas būtu pareizs, un tad jā-
saka, ka tas ir tikai viens gadījums no visa tā, ko
Radziņa kungs minēja. Ja paskatāmies uz citām
vietām un uz musu galvas pilsētu sevišķi (par Smil-
teni pagājuša gada jau runāju, kā tur rīkojas), tad
tur tiešam šinī ziņa skolas darba aina, no šī viedokļa
raugoties, ir_ desmit un simtreiz bēdīgāka par to,
ko te mēģināja_telot Radziņa kungs. Nupat nesen
bija sarīkota musu Rīgas izglītības nodaļas vadītāja
vadība kāda sapulce, referātu vakars, kurā tiesāja
ta saucamo pilsonisko jaunatni. (Starpsaucieni: «Pa-
reizi!») Cik redzams avīžu atreferējumos, tur uz-
stājies arī mūsu biedrs, Saeimas deputāts Dēķens
un, starp citu, aizrādījis, ka Saeimā izglītības kom-
misijā viņš cenšoties panākt to, lai skolas padomē
vecākiem būtu lielākas tiesības, lai viņi varētu palī-
dzēt veidot skolas dzīvi, bet visu darbu tur traucē-
jot tie pilsoniskie deputāti un it īpaši Ausējs. (Sau-
cieni no kreisas puses: «Pareizi!») Es neņemos paš-
reiz spriest, vai tas ir pareizi atreferēts, tāpēc runā-
šu tikai par to lietu tā, kā es to avīzēs lasīju. Ja nu
paskatāmies, kas notiek praksē, no vienas puses —
ko pārmet un ko runā, un no otras puses, japaska-
tāmies, ko dara paši tanī pilsētā, uz ko visi skatās
— un no kā mācās, vai mācās, kā nevajadzētu darīt,

tad redzam šādu ainu. Es par to savā laikā iesnie-
dzu pieprasījumu Rīgas pilsētas domei, un tur valde
deva oficiālu atbildi, no kuras redzams, ka vienā
mācības gadā vairāk kā 20% gadījumos izglītības
kommisijā ievēlēšanu izdara tā, ka ievēl nevis sko-
las padomes ieteikto kandidātu, kas dabūjis lielāko,
bet mazāko balsu skaitu; jāaizrāda, ka izglītības
kommisijā no 13 locekļiem 6 ir noteikti sociāldemo-
krāta viens kommūnists, kopā tā tad 7 balsis sociā-
listiskajam

^
spārnam. Raksturīgs ir gadījums 15.

pamatskolā, kur lielākais balsu skaits kandidātam
bijis 11 balsu, bet izglītības kommisijā ievēlējusi to
kandidātu, kas dabūjis 4 balsis. Pirmā lietuvju pa-
matskolā vislielākais balsu skaits bijis 11, bet ievē-
lēts tas, kas dabūjis tikai 3 balsis. 12. krievu pamat-
skolā izglītības kommisijā ievēlējusi to kandidātu,
kas nav dabūjis nevienas balss. 18. pamatskolā no
3 skolas padomes kandidātiem viens kandidāts da-
būjis vislielāko balsu skaitu — 9 balsis, bet ievēlēts
tas, kas dabūjis 8 balsis. 3. lietuviešu pamatskolā
vislielākais balsu skaits — 6, bet ievēlēts kandidāts,
kas dabūjis 2 balsis

^
Arī pirmā papildu skolā izglī-

tības kommisijā ievelējusi to kandidātu, kas padomē
dabūjis vismazāko balsu skaitu. —

Tā tas ir ne tikai ar skolotājiem, bet arī ar pār-
ziņiem. Viena pusē skolotājs, kam ir augstskolas
izglītība un ilggadīga prakse, otrā — skolotājs ar
vāju izglītību,_kas pasniedz tikai vienu speciālpriekš-
rnetu, betievelets tiek viņš. Tā tas iet tālāk un no-
nāk pie ta, ka sak velēt noteikti pretvalstiskus ele-
mentus, ka tas ir ar skolotāju Grenģi, kas savā laikā
atstādināts no amata, jo pierādījis nenoliedzamu
pretvalstisku darbību. Arī citā vietā viņš nav ap-
stiprinats1 Tagad turpretim atrod, ka viņš visvai-
rāk piemērots Rīgas skolām. (G. Reinhards no vie-
tas: «Sociķis!») Nē, vēl tālāk, vēl tālāk uz kreiso
pusi, bet par to tagad nerunāsim. —

Ja apskatam tos laikus, kad pilsoņiem bija vai-
rākums izglītības nodaļā, tad neredzam tādu piemē-
ru. Es personīgi arī esmu darbojies skolu valdē.
Tad nepieņēma skolotājus atkarībā no viņu poli-
tiskiem uzskatiem. Ja te vakar aizrādīja, kā rīko-
jotiesDaugavpilī, ja šodien runāja par Valmie-
ru, tad jāsaka, ka visu šoparādību sakne ir Rīgā. Šīs
mācības pamats ir te, no kurienes tā iet noteiktā
virziena. Es minēšu piemēru, lai rādītu, kur noved
šāda rīcība. Kādā Rīgas pamatskolā skolotājs
piektās klases skolniecei albumā raksta šādu pamā-
cību: «Baznīca un cietums ir vienādi. Baznīca slo-
ga garu, bet cietums — miesu.» — Kādai citai skol-
niecei šis pats skolotājs ierakstījis albumā tā: «Ja
jus zinātu, cik daudz ļauna pasaulē nācis no Dieva
vārda, tad jūs savā mutē neņemtu šo vārdu.» — To
minētais skolotājs rakstījis 5. klases skolniecēm,
varbūt 12 vai 13 gadu meitenēm. Tik kaili un at-
klāti viņš savu pārliecību uzspiež saviem nepieau-
gušiem skolniekiem.

Bet notiek arī vēl citādas lietas. Tā, piemēram,
lietas nogājušas tik tālu, ka Rīgas skolu pārziņiem
nav vairs brīv pieņemt skolas apkalpotājus; tos pie-
ņem 'izglītības nodaļas vadītājs. Minēšu kādu rak-
sturīgu piemēru.

^
Šads no ārpuses' atsūtīts skolas

apkalpotājs vienkārši pasaka skolas pārzinim: «Jūs
arī, laikam, esat tāds pat cara laiku birokrātijas
kalps.» — Kādu citu reizi skolas pārzinis pirmais
sveicina jauno apkalpotāju, bet tas viņa sveicienu
neatņem. Skolas pārzinis atgādina, ka pieklājība
prasa atņemt sveicienu. Uz to apkalpotājs atbild, ka
viņš tādas ceremonijas neatzīstot. Dažas dienas
vēlāk skolas pārzinis pasniedz skolniekiem dziedā-
šanas stundu. Stundas laikā ierodas apkalpotājs un
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sāk tur kaut ko dauzīt. Kad skolas pārzinis aizrāda,
ka stundu nedrīkst traucēt, tad viņš vienkārši atbild:
«Es pats zinu savus pienākumus.» Šispārzinis ne-
pieder pie kreisā spārna, un tāpēc te, tāpat citur no-
manāma tendence graut viņa un citu pilsonisko pār-
ziņu prestižu. Ja citādi nevar šim pilsonim kaitēt,
tad to mēģina darīt nupat minēta veida.

Arī pilsonisko skolotāju_ cieņu cenšas mazināt.
Tā vēl' nesen atpakaļ par kādu skolotāju skolnieku
vecāki bija iesnieguši, cik var spriest, inscenētu ap-
sūdzības rakstu. Apsūdzības raksts bija iesniegts
par to, ka šī skolotāja izpildījusi paidagoģiskas kon-
ferences lēmumu, sekojusi skolnieku darbam un, kad
skolnieki vai nu nav mācījušies, vai nekārtīgi uzve-
dušies, ziņojusi par to skolnieku vecākiem.. Apsū-
dzības rakstā teikts, ka skolnieki nesot uz mājam
piezīmes, par ko vecāki uzbudinoties un tos sitot.
Kāds nu ir slēdziens no tā? Vai nedrīkst vecākiem
ziņot, ko skolnieki skolā dara? Kad šī lieta nonāk
Rīgas skolu valdē, skolu valde gan atzīst, ka skolo-
tāja rīkojusēs pareizi, bet viņa jau ir izvazāta pa vi-
siem laikrakstiem; arī cirkulārs izsūtīts, kas indī-
rekti šo skolotāju nosoda. Skolu valde gan nolemj,
ka šai skolotājai jādod gandarījums un ka jādod no-
rādījums bērnu 1vecākiem; bet kad pienāk noliktā
diena, kad vecākiem jāierodas uz skolu, atbrauc gan
2 pilsoniski skolu valdes pārstāvji, bet pārējie neat-
brauc. Izrādās, ka vecāki nav nemaz saziņoti, tā
tad arī tur nekas neiznāk. —

Es minu šos pāris piemērus, lai apgaismotu vie-
nu, lai rādītu, ka tas, ko te vakar runāja Muižnieka
kungs it kā par to, ka par skolotājiem pieņem tikai
zināmas partijas biedrus, ko šodien teica arī Ra-
dziņa kungs, ir tikai nieciņš pret to, ko dara tāda
liela pilsēta kā Rīga, galvas pilsēta, kur kreisais vai-
rākums. Šis vairākums gan radīts, es gribētu teikt,
zināmā mērā mākslīgi, jokommisijā izrādījās, ka
viens minoritātu pārstāvis, poļu pārstāvis, par kuru
domāja, ka viņš nāk no pilsoniskām aprindām, galu
galā izrādījās sociāldemokrāts. (Starpsauciens.)
Katrā ziņā tie fakti,.ko minēju, visi runā par to, ka
vārdos gan aizstāv skolas padomju autoritāti; bet
faktiski tas tiek darīts tikai tik tālu, cik skolu pado-
mes virziens patīkams sociāldemokrātiem. Ja so-
ciāldemokrātiem nepatīk, tad demokrātisms vairs
nav demokrātisms; vispār demokrātisms ir tikai par
tikdaudz, cik par to mīl runāt sociāldemokrāti —
citādi tas nav lietā laižams un apsveicams.

Tālāk, runājot par vidusskolām, Dēķena kungs
minēja, ka pilsoniskie pārstāvji kādā konferencē esot
noradījuši, ka mūsu skolas nekur nederot. Te iz-
ņemts no runas tikai šis viens teikums; mums tomēr
jāzin, kādā sakarībā tas teikts. Viens teikums pats
par sevi var būt ļoti stiprs. Bet šeit, kungi, lieta
grozās ap visu sistēmu. Ne tikai pilsoniskie skolo-
tāji, bet arī vispār visi vidusskolu skolotāji atzīst,
ka mūsu vidusskolu ilgums, laiks ir par īsu un tāpēc
šinī ziņā skolu sistēmā ir saskatāmi trūkumi, un uz
šīs sistēmas trūkumiem minētais runātājs ir arī no-
rādījis. Tas ir gluži pareizi. Par to pašlaik mēs cī-
nāmies arī izglītības kommisijā, mēģinot panākt tā-
du mūsu skolas sistēmas pārveidošanu, lai skolām
būtu iespējams veikt tos uzdevumus, kādi tām ir uz-
likti. Mums ir jārūpējas par tādu skolas sistēmu, lai
mūsu vidusskolas varētu izpildīt to uzdevumu, ko
no viņas prasa vispārējās izglītības laukā sagatavo-
šanaaugstskolai. Dēķena kungs teica, ka tagad ne-
žēlojoties par to, ka vidusskolu skolnieki neesot pie-
tiekoši sagatavoti mūsu augstskolai. Jāsaka tomēr,
ka daudz nekas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
šinī ziņā nav mainījies. Neviens neslēpj, ka galve-

nais trūkums šinī ziņā ir skolu sistēmas nepiemēro-
tība. To mēs visi skaidri apzināmies, un _ tapec
mums turpmāk būs savā likumdošanas darba Jārū-
pējas arī oar to, lai mūsu vidusskolas butu spējīgas
veikt viņām uzliktos pienākumus.

Runājot par mūsu Augstskolu, jāsaka, ka bez
visiem tiem lieliem sasniegumiem, ko šeit minēja,
mūsu Augstskolai ir savi lieli trūkumi. Tie nav at-
karīgi no pašas Augstskolas, un ātrāk tie nebūs no-
vēršami, kamēr mums nebūs vajadzīgo līdzekļu, lai
varētu brīvāki rīkoties. Kad tas bus, tad arī šie
trūkumi tiks novērsti. Vispirms jāsaka, ka telpu
ziņā mūsu Augstskola ir ārkārtīgi saspiesta. Visas
vietas, visas ejas, pat katrs koridora kaktiņš ir iz-
mantots, un daudz Augstskolas darbiniekiem jāstrā-
dā tādos apstākļos, kas pilnīgi neciešami. Piemē-
ram varētu minēt mēchanikas fakultātes asistentu
Āboltiņu, kas bija stiprs un zaļoksnis cilvēks, bet ta-
gad ir tā sabeidzis savu veselību, dabūjis bronchitu,
astmu, ka viņam jābrauc ārstēties uz ārzemēm, un
arī tad, diezin, vai šis cilvēks atgūs savu veselību.
Viņš sabojājis savu veselību, strādādams laborato-
rijā, mitrās pagraba telpās. Uz dažiem šie apstākļi
atstāj samērā mazāku iespaidu. Tāpēc turpmākais
uzdevums būtu — dot Augstskolai piemērotas tel-
pas, tās paplašināt.

Augstskolas mācības spēkiem par pirmo virs-
stundu, pretēji visiem valsts darbiniekiem, netiek
maksāts, par citām maksā tik maz, ka kauns par to
runāt.

_ No citas puses Augstskolai pārmet, ka viņā esot
citāds virziens, nekā sākumā domāts. Patiesību sa-
kot, nevarēja saprast, kāds tas domāts sākumā un
kāds radies vēlāk. Vienu piemēru minēja par goda
biedriem un goda doktoriem. Tā taču ir tikai vie-
na parādība, vienu vēlēšanu rezultāts, kas neizteic
vispārīgo virzienu. Bez tam jāatzīst, ka mūsu Uni-
versitātē, saskaņā ar viņas satversmi, darbiniekiem,
it īpaši studentiem, ir tik liela brīvība veidoties pa-
šiem, ka tanī ziņā, kāds virziens izpaužas Augst-
skolā, viņi nevar būt iedvesmoti no augšas, bet tas
ir visas tautas virziens, visas jaunatnes virziens, kas
sastopams Universitātē. Augstskolas vadībai vai
Izglītības ministrijai pārmest par virzienu Augstskolā
ir nevieta. Tas ir visas mūsu jaunatne.s,virziens ta-
nī ziņā, ka ar to taču saistās zināma uzskatu maiņa,
kasbija agrākiem krievu studentiem, varbūt arī ag-
rākas polītechnikas studentiem, runājot par attiecī-
bām pret valsti, tāpat par attiecībām pret sabiedri-
sko iekārtu. Šis virziens atkarājas ne no kā cita,
ka vienīgi no tām parādībām, kas novērojamas dzī-
ve pie mums un novērojamas arī mūsu tuvākos kai-
miņos un citās zemēs. Tas ir dabīgs gājiens, ko ne-
viens nevar grozīt, kaut arī laistu iekšā viskarstā-
kos pretējas puses aģitatorus. Var darīt,ko grib —
šai ziņa tiem nebūs nekādu panākumu.

Tālāk gribu mazliet pakavēties pie jautājuma,
ko stipri_ uzsvēra Dēķena kungs, ka mūsu Universi-
tāte ievēlējusi nepamatoti un nepareizi dažus goda
doktorus. _ Šo jautājumu sīkāk pārrunāja un noskai-
droja izglītības kommisijā, tāpēc daudz , par to te
nevajadzēja runāt. Gribu aizrādīt, ka noteikumi par
goda doktoru ievēlēšanu ir tik rigorozi, ka tie prasa
kvalificētu fakultātes padomes vairākumu un ka no-
teikti un skaidri jāmotivē, par kādiem darbiem un
par kādiem nopelniem kādu ievēl par goda doktoru.
Jāievēro, ka teoloģijas fakultātē, par ko šeit vairāk
runāja, ir praktiskās teoloģijas katedra, un šai ka-
tedrai nav vajadzīgs teorētiski-zinātnisku darbu —
jo tā ir praktiskās teoloģijas katedra, kur pietiek,
lai tā persona ar savu praktisko dzīvi un darbu būtu
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šai katedrai piemērota, lai šo grādu varētu tai kā
goda apliecinājumu piešķirt. Tas nerunā pretim ne
Universitātes satversmei, ne arī mūsu Augstskolas
tradīcijām. Bet ievēlētiem teoloģijas fakultātes go-
da doktoriem ir arī darbi.

Tāpat tika noskaidrots jautājums par vakantām
katedrām, ko mēs te katru gadu dzirdam. Te jāuz-
sver, ka nevar radīt profesorus vienā naktī. Ja tas
ir iespējams aiz Zilupes, kur to diezgan ātrā tempā
izdara, tad mēs pie tā paņēmiena negribam pieturē-
ties. _ Mēs gribam pieturēties pie Vakareiropas tra-
dīcijām. Jāgaida, kamēr viņi dabiski izaug. Mums
Latvijas vēsturē ir privātdocents, tāpat arī krievu
valodas katedrai mums ir vairāk kandidātu, un katrā
ziņa nākamā gadā viens uzņemsies šos pienākumus.
Visas lietas kārtojas, kā to dabiski var prasīt, un ne
ta, ka lai vienā gadā vai pusgadā uzreiz tiktu izcep-
tas.

Runājot par to, ka mūsu vienotā skola it kā no-
virzījusies no saviem uzdevumiem, ka nav sakara
starp pamatskolu, vidusskolu un augstskolu, Dēķena
kungs arī šeit redzēja trūkumus un it kā vainoja Iz-
glītības ministriju. -Man jāsaka, ka šinī ziņā tiešām
varētu saskatīt trūkumus un ka taisni tos mēs gri-
bējām^novērst, ievedot augstāko izglītības padomi,
kur Butu kopā visu skolu darbinieku pārstāvji; bet
Dēķena kungs bija tas, kas balsoja pret un izgāza šo
priekšlikumu. (K. Dēķena starpsauciens: «Nu, un
ļoti labi!» Starpsaucieni.) Tad Jūs nevarat pār-
mest, ka nerūpējas, lai šīs starpas, lai šīs ejas piepil-
dītu, lai to pārmestu citiem. Šeit Saeimā to projek-
tu noraidjīja. (Saucieni pa kreisi: «Vienbalsīgi!») Nē,
izņemot mus! (A. Bergs no vietas: «Viņš mūs ne-
skaita!»)

Ilgi kavējās un gandrīz katrs opozīcijas runā-
tājs it sevišķi šogad daudz runāja par baznīcu, par
reliģiju. Kuršinska kungs gandrīz visu savu runu
veltīja ši/n jautājumam. Nebūtu vērts visos pama-
tos šo jautājumu te cilāt. Tas jauvairāk reižu ir pār-
runāts, bet tomēr vienu lietu gribētos uzsvērt un
dzirdēt pretiebildumus. Starp citu, mēdz teikt, ka
reliģija un līdz ar to ticības mācības pasniegšana
skolas esot privāta lieta. Šim uzskatam nevar pie-
krist, jo tad_ jau tikpat privāta lieta var būt dziedā-
šana, var but mākslas izpratne, var būt griba dejot
vai nedejot, vingrot vai nevingrot, piekopt vai ne-
piekopt sportu. Un ja nu šīs lietas neuzskata par
tādam, neuzskata par privātām, bet atrod par iespē-
jamu veicināt — deputāts Bruno Kalniņš par to
daudz runāja, aizrādīdams, ka sportu sevišķi maz
veicinot —, ja_ reliģija katra cilvēka dzīvē — pozi-
tīva vai negatīva ziņā — visā viņa pasaules uzska-
ta, viņa attiecības pret citiem ieņem tik lielu vietu,
ka nedrīkstam to; pat salīdzināt ar tiem priekšme-
tiem, ko es te minēju, un ja citi priekšmeti nav pri-
vāta lieta (vai, mazākais, mēs tosi tā neuzskatām),
tadtikpat maz var reliģiju uzskatīt par privātu lietu
tāda nozīme, ka valstij nebūtu nekāda interese par
to, vai valsti dzīvo reliģiozi cilvēki, jeb viņi nav re-
liģiozi cilvēki, vai baznīca darbojas, vai nē. Es sa-
ku, katrs var būt pozitīvi vai negatīvi noskaņots,
var izteikt savus uzskatus vienādi vai otrādi, bet ne-
var teikt, ka valstij, kas citādi ieiet ļoti tālu atsevi-
šķa "pilsoņa dzīve, nebūtu nekādas tiesības teikt sa-
vu vardu par tos ka tai nebūtu pat tiesības rūpēties,
lai tie, kas to veļas, baudītu visus tos labumus, kas
stāv sakarā ar baznīcas kultu un reliģisko dzīvi, ka
tiem nebūtu tiesības dabūt kaut kādu pabalstu, vai
ka tiem nebūtu tiesības to skolās mācīties. Tanīs
skolās, kur tas tā ir ārēji, piemēram Francijā, ir pa-
visam citādi apstākļi. Tur nedēļā ir viena diena

brīva, kad var nodoties šīm lietām. Bet kas tad to-
mēr iznāk? Kāds franču literatūras vēsturnieks sa-
rakstījis grāmatu par Jēzus dzīvi, kuras izdošanu
viņš motivē tā, ka tagadējam kultūras cilvēkam, ja
viņš nav mācījies un nepazīst kristīgās ticības, ir
ļoti liels robs izglītībā, ka viņš nesaprot ne mākslu,
ne literatūru, kaut to pašu lugu, ko Rainis sarakstī-
jis par Jāzepu un viņa brāļiem. Es vēlētos dzirdēt
motīvus, kāpēc šī cilvēku atsevišķai un visas valsts
dzīvei tik svarīgā lieta uzskatāma par privātu un
cits viss nē, kāpēc par to valsts var rūpēties. Tā ir
tāda dogma, ar ko var rīkoties, bet kurai nav nekā-
da pamata. Kā teicu, drīzāk tas varētu zīmēties uz
vairāk citām lietām.

Gribu pievienoties tam, ko teica Bruno Kalniņš,
ka mūsu fiziskā audzināšana izkopjama daudz vai-
rāk nekā tagad to varam darīt un darām. Gan ne
tādā veidā, ka uzreiz skolās ievedamas 2—3 vai pat
5 vingrošanas stundas, jo mēs taču dzirdējām par
telpām, kādas ir Latgales skolās, kur nav pat lāga
solu. Ziemā putekļainās telpās arī nevar vingrot.
Tas viss ir laika jautājums, tāpat kā jautājums par
skolu tīkla izveidošanu, skolu ēkām un citām vaja-
dzīgām telpām. Ar stundu skaita palielināšanu vien
maz kas būs panākts. (Br.Kalniņšno vietas: «Pil-
sētās!») Pasakait, cik Rīgā ir tādu vietu, kur var
nodarboties ar sportu? Trūkst lielāku telpu kā sko-
lā, tā arī ārpus skolas, kur varētu nodarboties ar
sportu. Es ar abām rokām piekrītu sportam, jo šis
jjautājums ir mūsu tautas nākotnes jautājums, sevi-
šķi tagadējā laikā, kas, būdams nervozs laikmets,
var radīt jaunatnē tādas tieksmes, kas sagrauj vese-
lību. Šinī ziņā sports, fiziskā audzināšana, vingro-
šana ir galvenais līdzeklis, kā ievadīt jaunatni citās
sliedes un likt viņai citādi rīkoties, bet tas vēl neno-
zīme, ka Izglītības ministrija ar vienu spalvas vil-
ciepu

^
ievedot skolās vairāk vingrošanas stundu

nedēļa, visu lietu labotu. Mēsnevaram'skatīties tikai
uz valsti vien, mēs nedrīkstam visu gaidīt no valsts;
tas ir ļoti nepareizi, un valsts arī nespēj visos gadī-
jumos palīdzēt. Šinī virzienā esam par daudz tālu
ieslīguši valsts pabalstos ne tikai sporta jautājumos,
bet ari citos jautājumos. Valsts pabalsti, lietoti vie-
ta un nevieta, nokauj pilsoņu iniciatīvu.

Jau pagājušā gadā man nācās aizrādīt, un tas
pats man jādara šodien, ka skolās nenotiek to skol-
nieku vajāšanas, kas grib iestāties pionieros. Kal-
niņa kungs vakar aizrādīja, ka atsevišķās skolās va-
jājot skolniekus — sarkanos pionierus. Kalniņa
kungs! Skolotāji to nemaz neuzdrošinās darīt, jo
viņi zin, ka tad viņiem uzbruks. Jūsu minētie gadī-
jumi par skolnieku izslēgšanu izrādījās' nepamatoti.
Jums, Kalniņa kungs, nevajadzēja nākt uz šīs kate-
dras ar nepareiziem datiem. Skolnieku vajāšanas,
ka jau teicu, nenotiek, izņemot tos gadījumus, kur
skolniekiem vispār neatļauj iestāties ārpusskolas
organizācijās, un to dara tāpēc, ka skolās ir savi
skolnieku pulciņi, un skolotāji grib, lai skolnieki la-
bāk vairāk dzīvotu skolā. Jūsu frakcijas biedrs Dē-
ķens uzskata to par lielu trūkumu, ka skolnieki iz-
slīd no skolotāju rokām. Par šo jautājumu viņš ru-
nāja kādā skolotāju konferencē, un tam es ari pilnā
mērā piekrītu. Es domāju, ja Jūs, Kalniņa kungs,
būtu skolotājs, tad Jūs tāpat teiktu, ka nav labi, ka
skolnieki izslīd no skolotāja rokām. Tāpēc ari tā-
dās mācības iestādēs kā Jelgavas skolotāju insti-
tūtā institūta dīrektors un skolas padome vispār ne-
atļauj skolniekiem iestāties kādā ārpusskolas orga-
nizācijā. Tā tad tas nezīmējas tikai uz organizāciju
«Strādnieku sports un sargs» un uz pionieriem, bet
uz visām ārpusskolas organizācijām. Turpat līdzās
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Odiņa kungs arī ne labprāt pieļauj iestāties ārpus-
skolas organizācijās; taisni otrādi — negrib atļaut
pat konfirmāciju sarīkot baznīcā un ir lūdzis atļauju
turpat skolā arī konfirmēt. Tā tad pat tur mes re-
dzam tieksmi neizlaist skolēnus no savanr rokam.
Pie kā noved skolnieku iestāšanās_ daudzas ārpus-
skolas organizācijās, tam labs piemērs ir Rīgas me-
ža skola, kur gandrīz visi skolēni ir pionieri; pie ka
tas ir novedis, to es negribu šeit atkārtot.

Beigās gribu pieminēt, ka nav nokārtots skolo-
tāju algu jautājums; tas pašlaik atrodas apsprieša-
nas stadijā, un arī' Saeimai ar to būs jānodarbojas.
Skolotāju stāvoklis arī nav tāds, ka to varētu saukt
par nodrošinātu.

Pārejot uz citiem skolas jautājurniem,_ es gribētu
aizrādīt, ka Izglītības ministrijai te būtu jānāk ar ie-
rosinājumiem attīstīt arī citus kultūras laukus, ko
sevišķi prasa mūsu rakstnieki un žurnālisti. Lai no-
drošinātu mūsu literāriskos darbiniekus, ir priekš-
likums pievienoties Bernēs konvencijai, lai citas
tautas vairs nevarētu saukt mūs par literāriskiem
bandītiem. Tāpat, diemžēl, palicis guļot arī mūsu
ierosinājums par darba stipendijām radošiem zināt-
niekiem, rakstniekiem un māksliniekiem. Varbūt
tuvākā nākotnē Kultūras fondami būs iespējams ko
darīt, tāpēc ka viņam izbeidzas daži citi pienākumi.
Ja tas nebūtu iespējams, mums būtu jārīkojas tā,
kā dažas citas tautas dara jau sen — nesen tika svē-
tīta dzejnieka un pasaku meistara Andersena piemi-
ņas diena. Andersens arī izteicies, ka viņš varējis
attīstīt savu literārisko darbībutikai tad, kad viņš
dabūjis valsts vai toreizējās valdības stipendiju, lai
varētu strādāt ne tikai par algu, bet tiešām tā, kā
sirds vēlas. Tāpēc arī šinī ziņā un arī vēl citādā ziņā
mums vēl daudz kas jādara, mums vēl daudz uzde-
vumu priekšā.

Bez šaubām, šos uzdevumus mēs varam veikt
tikai tanīs apmēros, cik atļauj budžetā atvēlētie lī-
dzekļi, un arī ar to, cik mēs varēsim savākt un
dabūt no Kultūras fonda. Kā jau teicu, uzdevumu
mūsu izglītības laukā ir ļoti daudz, Tas, kas šinī bu-
džetā ir jauparedzēts, ir taču tomēr jau liels solis uz
priekšu. Tāpēc ir galīgi nesaprotami tas, ka nevar
balsot par budžetu tāpēc, ka tur nav paredzēts viss
tas, ko viens otrs vēlas. To mēs prasīt nevaram, un
tas nav nekāds pamats balsot pret budžetu. Vēl
vairāk tāpēc, ka skolas darbā un skolu veidošanā
arī pašvaldības iestādēm ir lielā mērā noteikšana un
šīs pašvaldības iestādes daudzās vietās atrodas arī
opozicijas darbinieku rokās. Pašvaldībām valsts
maksā lielas piemaksas, un pašvaldību darbinieki rī-
kojas ar valsts līdzekļiem. Ja tagad jūs balsosit pret
šo budžetu, tad jūs atrausit viņiem to, ko viņi tagad
saņem.

Raugoties no mūsu viedokļa, jāsaka, ka lai gan
mūsu izglītības laukā mums atliek vēl_ daudz, ko
vēlēties, daudz kas varētu būt citādi, mes tomēr do-
mājam, ka, atraujot līdzekļus mūsu izglītībai, mēs
atrausim visu iespēju kaut ko darīt šinī laukā. Tas
mums ir liels pamats balsot par šo budžetu, ko mēs
arī darīsim.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kaļļistratovam.

M. Kaļļistratovs (vecticībnieks; runā krieviski.)*).
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-

putātam Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-

tātu kungi! Tie runātāji, kas runāja pēc manis, viens
?

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

otrs aizskāra arī tos jautaķjumus, ko es jau apgai-
smoju. Tas pamudina mani izteikt dažas piezīmes
pie viņu runām.

Iesākšu ar vienu no pēdējiem runātājiem — Au-
sēja kungu. Ausēja kunga paskaidrojumi daudz vie-
tās sakrīt ar minētiem aizrādījumiem, bet, protams,
ir arī starpības, un tās es šeit gribu atzīmēt. Runā-
jot par metodēm,i par jaunu ceļu meklēšanu mūsu
skolās, Ausēja kungs uzsvēra melno darbu un it ka
izteica šaubas par to, vai mūsu mēģinātāji, tā sauk-
tie jauno ceļu meklētāji, neatstājot to it kā novārtā.
Ausēja kungs minēja Vācijas piemēru. Mūsu mēģi-
nātajiem ir citi ceļi un citas metodes. Būtu liela no-
zīme dabūt datus par Rīgu. Man tādu nav, bet va-
jadzētupamēģināt dabūt tos no psīchotechniskā insti-
tūta. Psīchotechniskais institūts krāj ziņas, un tur,
varbūt, varētu dabūt ziņas par to, kā iet mūsu skolu
jauno ceļu meklētājiem, cik viņu skolēniem ir pozi-
tīvu zināšanu, un kā iet tiem, kas strādā, ņemot par
pamatu vecās metodes. Cik es zinu, mūsu jaunās
skolas meklētāji piegriež ļoti lielu vērību arī mākām
un veiksmēm, neatstādami novārtā melno darbu.
Standarts, protams, būtu nosakāms.

Var piekrist, ka daži izrīkojumi traucē skolu
darbu; bet par visiem izrīkojumiem to nevar teikt.
To nevar teikt sevišķi par tādiem izrīkojumiem, ko
sarīko paši skolnieki. Izrīkojumi dod ļoti daudz vēr-
tīgu piedzīvojumu un ierosmju, tāpat tie dod arī
veiksmes.

Ausēja kungs domā, ka galvenais traucējums
skolas darbā esot tas, ka katram skolotājam jāap-
skatoties, kurā polītiskā partijā iestāties. Tas, bez
šaubām, ir traucējums, bet Ausēja kungs šo traucē-
jumu ir ieraudzījis tikai tagad, kamēr sociāldemo-
krātiem Rīgā ir līdzi runāšana. Agrāk Ausēja kungs
toneredzēja, kaut gan apstākļi bija tādi paši. Ausē-
jakungs nav redzējis, ka uz laukiem, sevišķi Latgalē
— jau no paša sākuma (L Ausēja starpsauciens),
skolotāji sen jau ir spiesti iestāties zināmā partijā. Es
to esmu atzīmējis katru reizi, bet tad Ausēja kungs
to nedzirdēja, jo tad viņam tāds stāvoklis bija izde-
vīgs. Ausēja kungs minēja vienu gadījumu pagājušā
gada_ Smiltene un vairākus tagad Rīgas pilsētā. Es
vairāk gadījumu minēju uz laukiem bez Smiltenes,
kur taisni notiek nelikumības attiecībā pret progre-
sīviem skolotājiem. Vai Rīgas pilsētā ir notikušas
nelikumības? (Starpsaucieni; smiekli.)

Nesmejieties! Jūsu koalicijas ministri, taisni
jūsu partijai tuvu stāvošais ministris Tenteļa kungs
izdeva noteikumu, ka skolu padomē jāizraugaun uz-
turētajam jāstāda priekšā 2 vai 3 kandidāti. (Starp-
saucieni.) Visur, kur kādai iestādei ir prezentācijas
tiesības, velētajai iestādei ir juridiski tiesības ievēlēt
arī to, kam ir bijis mazāk balsu. Es aizrādu, ka tas
arvien tā ir bijis. (Starpsaucieni.) Tas nav sofisms,
tas ir juridisks jautājums. Liek priekšā 2 un 3 kan-
didātus, lai butu izvēle. (Starpsauciens.) 20% esot
tādu gadījumu vienā pašā mācības gadā, kur ievēlē-
ti tie, kam mazāk balsu. Tas tomēr liecina, ka arī
Rīgas izglītības kommisijā tomēr rēķinās ar vairā-
kumu — varēja arī nerēķināties ar to, un tas būtu
likumīgi, no juridiskā viedokļa raugoties.

Nelaime nu tā, ka esot ievēlēti pat pretvalstiski
elementi. Es Grenģa nepazīstu, nezinu, cik viņš ir
pretvalstisks, bet presē Grenģim blakus ir nostā-
dīts otrs skolotājs, Taivans, un abi divi viņi saukti
par kommūnistiem. Nu, Taivanu es ļoti labi pazīstu
un zinu, ka tas stāv no mums tālu pa labi. Bet vai
Izglītības ministrija un skolu valde ir tās iestādes,
kam jāmeklē skolotāju polītiskā pārliecība? Jūs to
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noliedzat. (Starpsaucieni.) Vācijā, taisni labākās
skolās, ari paraugskolās strādā kopā visu polītisko
partiju pārstāvji. (Starpsauciens pa labi: «Paldies!»)
Ja tikai viņiem ir viena paidagoģiska, audzināšanas
programma, tad viņi var strādāt kopā. (Starpsau-
ciens.) Ir vairāk skolu Vācijā, kur kommūnisti un
nacionālie skolotāji strādā vienā skolā, vienojoties,
saprotams, par audzināšanas jautājumiem. Es domā-
ju, ka politiskai pārvaldei varētu atstāt tā jautājuma
izšķiršanu, kas ir pretvalstisks un kas nav pretval-
stisks. Sevišķi izglītības kommisijā un Saeimā ar to
jautājumu nebūtu jānodarbojas.

Tad — par pilsoniskās jaunatnes sabiedrisko tie-
su. Tur nu «Latvja» līdzstrādnieks sēdēja pašā di-
benā un ir stipri pārklausījies. Man šķiet, Ausēja
vārda es nemaz neminēju. Bet es ar to «Latvja» līdz-
strādnieku, ko tur redzēju pašā zāles dibenā, nemē-
dzu polemizēt, un tāpēc še to tikai konstatēju.

Man brīnums, ka Ausēja kungs Rīgas skolas
valdes darbībā, kamēr tā kreiso vadībā, neredz itin
nekā pozitīva. Viņa runā ir visa ļauna uzskaitījums,
bet laba nav nekā. Ausēja kungam, kas arī darbojas
Rīgas pilsētas skolu kommisijā, tādu pat objektivi-
tāti ieturot,_ kā citos jautājumos mēs mēdzam darīt,
uzrādot labās vietas un arī trūkumus, to vajadzēja
darīt arī te; vajadzēja uzrādīt ari labās puses, ja tik
bargu tiesu izteic par Rīgas skolu valdes darbību.
Būtu gan gaidāms, ka atzīmētu vismaz to galveno,
ko Rīgas skolu valde sasniegusi tanī laikā, kamēr
tur ir sociāldemokrāts par vadoni. Kaut uzrādīts, ka
Rīgā obligātoriska mācība vispilnīgāk realizēta un
pamatskolas ir visā valstī vislabāk nostādītas. Kaut
to, ka Rīgā ievestas siltas brokastis skolēniem, arī
to, ka rūpējas par drēbēm un apaviem. Rīgā laikam
visas minoritāšu vajadzības ir vislabāk apmierinā-
tas, vispriekšzīmīgāki. Bet Ausēja kungs redz vienu,
un proti, ka tagadējā skolas valde pieņem par sko-
lotājiem arī sociāldemokrātus. Es gribētu tāpēc tā-
lakprasīt, vai viņam, kas tās lietas labi parzin, ir
zināms, cik Rīgā ir skolotāju sociāldemokrātu, un
vai tas samērs ir aptuvis tāds, kāds sociāldēmo-
kratiern locekļu skaits pilsētas domē. Tikai tāds pat
sociāldemokrātu samēra skolotāju skaits būtu tai-
snīgs. Šis stāvoklis vēl nav sasniegts.

Nu,_ gadījums ar to skolotāju, ko vajājot. Ne-
zinu, kapec Ausēja kungs' minēja šo gadījumu, jo
skolu valde tai skolotājai devusi taisnību, un vainīgi
esot vecāki. Skolu valdi nepareizi vainot par vecā-
ku izturēšanos. Valdes priekšsēdētājam ir tik daudz
darīšanu, ka viņš vienā otrā vietā nevar būt skolas
padome klāt. Bet šis jautājums pats par sevi ir tik
svarīgs, ka mes to vēl kādreiz tuvāk apskatīsim.
Fiziska iespaidošana mūsu skolās noliegta. Bet
skolotāji

^
bieži vien tam atrod citu ierogi. Ko nozī-

me skolēna raidīšana uz mājām no skolas? Tā no-
zīmē —• lai skolēns dabūtu mājās pamatīgu kāvienu.
Apjautājieties, tad jūs redzēsit! Skolotājs ar to, ka
viņš skolēnu raida uz mājām, arī ar to, ka izaici-
na skolēna vecākus pie sevis, kā audzinātājs ir iz-
rakstījis sev nabadzības apliecību. Katram skolo-
tajam jātiek pašam galā ar skolēniem; ja viņš to
nevar, tad skolēns jānodod izmeklēšanai, vai viņš
nav ano.rmals, vai nav nododams kādā īpatnējā
skolā.

Par vidusskolu ilgumu—tas vēl ir ķildas jau-
tājums, kas ir tik vecs, cik ilgi pastāv vidusskolas.
(L. Ausēja starpsauciens.) To rādīs nākotne, se-
višķi izglītības kommisijas darbība.

Augstskola studentu uzvedībā nekā nevarot
darīt. Studentiem esot liela brīvība, viņi atspogu-

ļojot visas tautas dzīvi. Ja tā būtu, tad nekā ne-
varētu iebilst, bet tā nav. Studenti atspoguļo gan,bet
tikai mazākās tautas daļas dzīvi. Pat liela daļa pil-
soņu ir nemierā ar to ālēšanos un ākstīšanos, ar tam
bieži vien viduslaiku barbariskām parašām, ko pie-
kopj korporācijas. Vislielāko neiecietību pret strād-
niekiem studenti parādīja 18. oktobra ģenerālstreika
dienā, kad studentu padomes priekšsedetajs,_ gan
ne kā studentu padomes priekšsēdētājs, tomēr ka
lielas studentu grupas vadītājs, piedāvāja darba de-
vējiem fabrikantiem studentus par streiklaužiem.
Tālāk vairs nav, kur iet. Varbūt vēl strādnieku
gājienus un demonstrācijas traucēt ar saviem ra-
pieriem un bozēm — tikai tas, varbūt, vēl atlicis!

Tālāk par goda doktoriem — par goda bied-
riem Ausēja kungs nerunāja. Goda biedrus mūsu
Universitāte vēl ļoti reti. Tie vēlēti pašā sākumā
un tagad 10 gadu pastāvēšanas laikā no latviešiem
vēl ievēlēts Kasparsons un, varbūt, vēl kādi ārzem-
nieki. Vairāk goda biedri nav vēlēti. Te jāuzsver,
ka iepriekšējo kultūras, izglītības darbinieku vietā
Universitāte par saviem goda biedriem ievēlējusi
politiskus- darbiniekus, Tas, saprotams, norāda
Universitātes novirzīšanos uz polītiku. Universitā-
tei ar polītiku nebūtu jānodarbojas. (Starpsaucie-
ni pa labi.) Tie ir polītiski darbinieki; zinātniski
darbinieki tie nav. (Starpsauciens.)

Tad—par to vienību, tiltu starp pamata un vidus-
skolu. Ausēja kungs šo vienību redz augstākā pa-
domē. Nē, Ausēja kungs, augstākā padome tiltu
nerada, bet tādu var dot gan skolotāju savstarpēja
sadarbība. Ja pret augstāko padomi izteicās gan-
drīz viss Augstais nams un arī mūsu frakcija, tad
tam te bija dibināti iemesli.

Par baznīcu un reliģiju es teicu, ka šis jautā-
jums ir ļoti sarežģīts,un nav te vienkārši izšķirams;
bet zīmīgs ir Ausēja kunga stāvoklis šai jautājumā.
Baznīcas, reliģijas jautājumu,nevarot uzskatīt par
privātu lietu, tāpat kā par privātu lietu nevarot uz-
skatīt fizisko audzināšanu, dziedāšanu u. c. Sapro-
tams, varot nostāties par, vai pret. Ausēja kunga
stāvokļa galīgas konsekvences ir abu galējību dik-
tatūra, vai nu pāvesta, kas noteiktu skolu program-

- mu no baznīcas viedokļa, vai arī Lunačarska, kas
nostājas pilnīgi pret reliģiju, pret ticības mācības
mācīšanu, izmet to no visām skolām un ieved
priekšmetus, kas kultivē bezdievību. Es negribu
pieslieties ne vienam, ne otram virzienam, bet aiz-
rādīšu tikai, ka reliģija ir ģimenes privāta lieta.
(Starpsauciens pa labi.) Ne.tik daudz personas pri-
vāta lieta, kā taisni ģimenes lieta. Ja ģimenē nav
reliģijas, tad veltīgi jus centīsities reliģijas izjūtu
radīt skola; ja ģimenē ir riliģija, ja ģimenē ir likts
reliģijas pamats, nostiprināta reliģijas sakne, jūs
skola ne ar kādiem bezdievības priekšmetiem šo
reliģiju neiznīcināsit. (G. Reinharda starpsauciens.)
Ar sofismiem — jā! Jātiek galā ar ārējo disciplīnu,
ar uzvešanos, bet jūs nevarat iepotēt reliģiju skolā,
un tas arī nebūtu vēlams. Visreliģiskākā zemē, —
Amerika skolā reliģiju nemāca, bet atstāj to ģi-
menei, atstāj baznīcai. Tas būtu vienīgi pareizais
stāvoklis, liberāls stāvoklis, kas noliedz diktatūru
vienā pusē un arī diktatūru otrā pusē.

Attiecībā uz priekšlikumiem par sportu ir labi,
ka te sakrīt Ausēja kunga un Bruno Kalniņa ieskati.
Varbūt to ievēros Reinharda kungs, kad būs runa
par Kultūras fonda pabalstiem, maziem pabalstiem
sportam — varbūt tad par tiem būs vienprātīgs lē-
mums. ? .: .
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Bernes konvencija. Arī mēs to prasām un at-
balstām, bet ja Ausēja kungs to vēlas, viņam ir
iespaids koalīcijā, un viņam šis nolūks drīz sasnie-
dzams.

Tālāk cēla iebildumus gan Mīlbergs, gan Kaļ-
ļistratovs, pa daļai arī Sēlers attiecība uz maniem
aizrādījumiem par kredītiem izglītībai. Man pār-
met, ka es uzstājoties pret pabalstiem, pret kredī-
tiem minoritātēm, tāpēc man pie šī jautājuma maz-
liet jāpakavējas. Mīlberga kungs man jautajā, ka
es un arī mans frakcijas biedrs Bastjānis tagad va-
rot uzstāties pret to, ko mēs agrāk,_ kreisas valdī-
bas laikā, savos budžetos esam uzņēmuši. Pret to,
ko te nolasīja Mīlberga kungs, mes neuzstājamies,
bet mēs sacījām Mīlberga kungam, lai viņš lasa tā-
lāk, bet viņš to nedarīja. Kāds bija samērs toreiz
un kāds tas tagad.Latviešu izglītības organizācijām
1927./28. gadā atvēlēti 435.500 latu un tautas namu
celšanai kādi 350.000 latu, kopā pāri par 825.000—
830.000 latu, kas nāca par labu latviešu or-
ganizācijām; un tad arī daži pabalsti mi-
noritātēm. Tad bija samērs. (F. Sēlers no
vietas: «Tai laikā mēs no Kultūras fonda ari dabū-
jām!») Bija paredzēti pabalsti ārpusskolas organi-
cijām — 145.500 latu. Kur tie tagad ir? Vīgnera
fonoloģiskam institūtam arī bija 3.000 latu. Kur tie
tagad ir? Dailes teātrim —70.000 latu, Ceļojošam
teātrim — 15.000, provinces teātriem — 90.000 la-
tu, Latgales teātrim Rēzeknē — 30.000 latu. Latga-
les teātra mākslas studijai — 5000 latu, Liepājas
operai — 60.000 latu, Rīgas simfoniskam orķestrim
— 20.000 latu. Kur tie tagad ir? Tagad provinces
teātriem atvēlēti kopā 110.000 latu. Bet kur ir tie
citi krediti? Kur ir ārpusskolu izglītības organiza-

»
ciju pabalsti, kur ir pabalsti tautas namu buvem,
celtnēm? (Sauciens pa labi: «Tikai jūsujautas na-
miem!» F Sēlers no vietas-, «Tad Kultūras fonda

»
budžets bija lielāks!») Nav taisnība! Toreiz Kul-
tūras fonda budžets bija tikpat liels kā tagad. Vai
jūs domājat, ka tas bija lielāks? (F. Sēlers no vie-
tas: «Jā!») Nē, toreiz no dzelzceļiem Kultūras
fonds saņēma tikpat daudz, cik tagad paredzēts no
Finanču ministrijas.

Mums šinī lietā, kreditu piespriešanas lietā ir
savi principi, ir savas\ līnijas, pie kurām pietura-
mies. Vispirms jāievēro nepieciešamas vajadzības.
Bez šaubām, kas ir likumā paredzēts, likumīgās
normas mēs atzīstam, pret tām mēs nekad neesam
iebildumus cēluši. Kas likumā ir, tam mēs piekrī-
tam. Bet ja mēs runājam par summām ārpus nor-
mām, tad atzīstam, piemēram, izdevumus skolotā-
ju sagatavošanas kursiem un institūtiem; ja katrai
tautībai ir sava skola, tad jāgādāpar to, lai tām bū-
tu arī savi skolotāji. Pret šādu skolotāju sagatavo-
šanu mēs nekad neesam iebildumus cēluši. Runājot
par pamatskolām, par pamatskolu vajadzībām, jā-
saka, ja vāciešiem ir savas pamatskolas, tad par
tiem skolniekiem, kas dzīvo izkaisīti un sanāk kopā
vienā skolā no dažādām pašvaldībām, kuras nevie-
na skola neuztur, pret šādu skolu atbalstīšanu mēs

I

nekad neesam iebildumus cēluši un arī tagad to ne-
darām. Krievi nav šim nolūkam nekā prasījuši.

Tālāk gribu teikt pāris vārdu par ārpusskolas
izglītību un par lasītprašanu. Kallistratova kungs
uzstājās ar vareni sirdīgu runu, aizrādīdams, ka
krievu tautas iedzīvotāju starpā esot visvairāk la-
sīt nepratēju. Tas taču ir pagātnes mantojums. La-
sīt nepratēji nāk no cara laikiem, kad Kallistratova

I

tautība bija galvenā noteicēja. Ja mēs ievāktu an-
ketu par tagadējo krievu jaunatni Latvijā, kas ir
skolas gados — varbūt šīs ziņas mēs dabūsim no

skaitīšanas materiāliem —, mes redzētu, cik liels
būs tās jaunās krievu paaudzes procents, kas_ ne-
prot lasīt. Es domāju, ka tas apmēram līdzināsies
tam pašam procentam, kāds ir citām tautībām. Ja
krievi būtu likuši priekšā, mēs nebūtu lieguši pa-
balsta analfabētisma izskaušanai. Kad Kultūras fon-
dā ir likts priekšā atvēlēt summas anajfabētu likvi-
dēšanas kursiem, Kultūras fonds nekad nav norai-
dījis šos lūgumus. Tāpat arī turpmāk, sevišķi mēs
sociāldemokrāti, negribam liegt, pabalstus analfa-
bētu likvidēšanai. Mēs domājam, ka mūsu valstī
visai sabiedrībai,"' arī vecākiem ļaudīm jāiemācās
vismaz lasīt un rakstīt.

Kallistratova kunga pamatprasība skolu, izglī-
tības lietās bija tā, ka nevajagot būt starpībai starp
mazākumu un vairākumu. Mēs pilnīgi tam piekrī-
tam. Tās pašas vajadzības, kas ir apmierinātas
vairākumam, vajaga apmierināt arī mazākuma
tautībām, bet, protams, mēs pretojamies, ja kāda
minoritāte prasa, lai apmierina viņai tādas vajadzī-
bas, kas vairākumam nav apmierinātas. Tā tad ši-
nī ziņā mēs ar Kaļļistratovu esam pilnīgi vienis pra-
tis.

Bet tas attiecas tikai uz kulturāliem, izglītības
nolūkiem. Ja ir kādi blakus nolūki, tos mēs neva-
ram atbalstīt. Tādi blakus nolūki ir piemēram žī-
du nodaļai. Kad žīdi sākumā pieprasīja lauksaim-
niecības skolu, mēs bijām pret to, jo žīdu pārstāvji
nevarēja uzradīt, kur šī skola būs. Pēc tam, kad
skolu noorganizēja, kad bija pieteicies pietiekošs
skolēnu skaits un kad šis skaits arvienu auga, mēs
nebijām vairs pret to, — mēs to labprāt atbalstām,
bet mēs esam pret to, ka «Tora vderech erec» pra-
sa līdzekļus nevis izglītības, bet gan klerikāliem
nolūkiem. Šādiempabalstiem mēs esam pretī. Tā-
pat mēs neesam lieguši līdzekļus krievu lauksaim-
niecības skolai Latgalē; šos līdzekļus mēs neesam
lieguši jau pašā sākumā un neliegsim arī turpmāk.
Bet ja Kirilova kungs prasa pabalstu vecticībnieku
amatniecības skolai Daugavpilī, tad mēs tā atbalstīt
nevaram. Ja amatniecības skolas sāks jau šķirot
ne tikai pēc tautībām, kas, pēc manām domām, arī
nebūtu vajadzīgs, jo amatnieki taču apkalpo vien-
līdz visas tautības, bet ja nu tam vēl būtu kāds at-
taisnojums, tad, ja sāk šķirot pēc ticībām, mēs to
vairs nekādi nevaram atzīt.

Tad vēl_ trešais prasījums, ka vajaga zināmas
kartības, Jus varētu ļaut pārliecināties par vienas
otras prasības dibinātību,ne tikai koalicijas locekļiem
bet ari mums, un prasības laikā iesniegt, lai refe-
rents varētu ar tam iepazīties un sniegt savu ziņoju-
mu. Ka Bastjāņa kungs savā runā, tā arī es bijām
sašutuši par to, ka visas šīs prasības nāk pēdējā
kommisijas sēde, pilnīgi nepārbaudītas, kur kom-
misijas locekļi ir_ pilnīgi nesagatavoti uz tām. Tā-
das prasības pēdējā sēdē uzstādīja vācu minoritātes
par 29.000 latu, par ko mēs neesam pārliecināti, vai
tas bija dibinātas, vai nē; krievu minoritāte —par
8500, poļu — par 5500 un žīdu — par 10.000 latu.
Nav visai mazas summas! Tās nāca pilnīgi nesa-
gatavotas. Pret tādu veidu mēs esam protestējuši
un protestējam arī tagad. Par šīm summām jāsaka,
ka tas nav domātas neatliekamu vajadzību apmieri-
nāšanai, bet gan taisni — ir polītiskās andeles re-
zultāts: ko mēs tagad varam dabūt, to arī izrau-
jam. Tas pie visa tā ir tas bēdīgākais.

Kallistratova kungs runāja par krievu skolu
būvēm. ,,Tie krediti ir Iekšlietu ministrijas rīcībā.
Vai krievu vidusskolu skolēni iznāk valstij dārgāki
vai lētāki no budžeta stāvokļa, nav svarīgi, jovidus-
skolu vajadzībām minoritātes dabū savu likumā no-
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teikto, normu. Vācu vidusskolēni,pēc mūsu budžeta
raugoties, var iznākt stipri lēti, tāpēc ka vācieši
savas vidusskolas ar budžeta līdzekļiem vien ne-
spēj uzturēt. Faktiski tās ir daudz dārgākas nekā
budžeta atzīmēts. Te salīdzinājuma mēra trūkst,
un tas galu galā mani arī neinteresē, jo tā norma,
kas likuma paredzēta, jādod.

Cik uz vienu skolotāju skolēnu, par to es ci-
tus gadus esmu runājis. Man to datu pašlaik nav.
Kaļļistratovs ar lielu sparu runāja par šo jautājumu,
kam ir tikai otrās šķiras nozīme.'

Tad nāca Šēlera kunga atbilde, un tā bija vis-
asaika un vissvarīgākā. Trīs. jautājumusviņš aizku-
stināja. Par to pirmo es esmu runājis, un ja nu viņš
apšauba krēdita summas lielumu, tad es varu vi-
ņam pakalpot ar skaitļiem, tad viņš redzēs, ka pie-
likums ir 119% no tā, kas pēc normas nākas. Es
nesaku, ka visas tās prasības nedibinātas. Es gri-
bētu aizrādīt vēlreiz uz to, ka, būdams referents, es
esmu atbalstījis visus kredītus, kas jaubudžeta pro-
jektā bija, bet mans sašutums radās pret tām pra-
sībām, kas nākušas pilnīgi nesagatavotas. Vācie-
šiem neesot visas prasības ievērotas. Es budžeta
kommisijā neesmu dzirdējis, ka viņi būtu kādu pra-
sību uzstādījuši un tā būtu atraidīta. Ka jūsu skolē-
nu skaits relatīvi lielāks nekā iedzīvotāju skaits, tas
ir taisnība. Visu skolēnu Latvijā/tagad ap 205.000,
bez Augstskolas studentiem. Latviešu ir 67%, pēc
iedzīvotāju skaita vajadzētu būt 77 %; vāciešu ir
5%, bet pēc iedzīvotāju skaita vajadzētu būt tikai
3,25%. Tik daudz ir vācu tautības skolēnu; bet ne
visi vācieši apmeklē vācu skolas. Ja ņemtu skolas,
tad vāciešu skolās skolēnu skaits vēl lielāks, jo tur
mācās ļoti daudz žīdu, laba tiesa krievu, poļu un
kādi 345 latvieši; bet par to atkal vācieši latviešu
skolām atdod drusciņ vairāk. Tā tad tur izlīdzinās.
Bet ja nu aprēķinātu to, cik vācu skolās mācās cit-
tautiešu, ja bez tā pielikumus rēķinātu procentuāli,
tad jūsu vajadzībām tīri otrtik nepienāktos. Te ne-
var rēķināt matemātiski, te jārēķina pēc vajadzī-
bas un apstākļiem un ja nākamībā pamatskolu uztu-
rēšanas veidu grozīs, tad grozīsies arī attiecīgās
summas budžetā.

Tad par svētkiem — otrs punkts. Šēlerakungs
manus aizrādījumus uzņēma kā pārmetumu vācu
frakcijai, vai visām minoritātēm, aizmirzdams, ka
es te runāju par mūsu skolu polītisko apvienotību,
konstatēdams, ka tādas nav, un minēju šo piemē-
ru, nevainodams kādu atsevišķu minoritāti, ne arī
tagadējo ministri, bet resora vadību visā valsts pa-
stāvēšanas laikā. Ja tāda politiska apvienotība būtu
bijusi no sākta gala, tad tas nebūtu noticis, tad jūs
butu svinējuši līdzi skolas 10 gadu svētkus, ne tikai
ka pasīvi skatītāji un klausītāji — aktīvi jūs bijāt
sportā —, bet tad jūs būtu svinējuši līdzi, aktīvi
piedalīdamies izstādē, koncertā u. t. t. Pirmā sēdē,
kur bija runa par šo svētku sarīkošanu, biju uzaici-
nāts piedalīties arī es kā skolotāju savienības pār-
stāvis. Es izteicu domas: jatādus svētkus rīko, tad
tiem jāatspoguļo visa Latvijas skola. Es teicu rīko-
tāju kungiem, ka šinīs svētkos jābūt reprezentētai
arī Latvijas lauksaimniecības skolai, ka tur jābūt
reprezentētai arī Finanču ministrijas skolai un arī
visām minoritāšu skolām. Tas, ka jūs nepiedalījā-
ties šinīs svētkos, mums katram bija sajūtams kā
trūkums, jo neredzējām sakopotu visu Latvijas sko-
lu. Sevišķi ārzemniekiem radās ļoti nepilnīgs, ne-
labvēlīgs iespaids. Ja būtu bijusi politiska skolas
apvienotība, tad jūs būtu piedalījušies aktīvi visos
kopsvētku sarīkojumos un pēc tam vēl līksmāk svi-
nējuši decembri savus svētkus. Jūsu skola taču ne-

varēja svinēt 10 gadu pastāvēšanu decembri, jo tā
radās Rīgā un arī uz laukiem reizē ar visām Latvi-
jas skolām. (F. Sēlers no vietas: «Mēs svinējām
nevis skolas, bet autonomijas svētkus!») Jā, jā-
tie būtu kā pielikums pie kopsvētkiem, tad tos svi-
nētu ar vēl lielāku sajūsmu. Tas ir nožēlojams fakts,
ka mums nav politiskas apvienotības. Tāpēc jums
arī bija iemesls palikt nost. Pie apspriešanās jūs
nebijāt klāt. Arī daudzas latviešu skolas saņēma pa-
vēli gatavoties izstādei ne agrāk par jums. Latvie-
šu skolām tā bija pavēle, un viņas gatavojās, bet
jūs atradāt, ka tad, ja nevarat cienīgi reprezentē-
ties, labāk nemaz nepiedalāties izstādē. Viss tas, kā
jau teicu, notika tikai tāpēc, ka mums nav saska-
ņotības skolu politikā.

Tad — bēdīgais gadījums ar Vācijas skautiem.
Man jāsaka viens, ka man nav bijusi nekāda noru-
na ar Šēlera kungu par to, ka šo jautājumu pārru-
nāsim tikai izglītības kommisijā. Tāpēc Šēlera
kungs nevar te runāt par kādu «Vertrauensbruch»,
kā tas bija «Rigasche Rundschau'ā» atzīmēts. Tāpat
es atdodu atpakaļ Šīmaņa kungam viņa starpsaucie-
nu «fui». Ja mēs pārrunājam kādu jautājumu kom-
misijā, tad mēs nebūt ar to neatsakāmies runāt par
to pašu arī šeit plenārsēdē. Ar Šīmaņa kungu mums
bija noruna par kādu citu jautājumu, un to es te arī
neesmu pacēlis. _ Pēc tam, kad Šēlera kungs pazi-
ņoja, ka. ta no vācu skautu puses bijusi rupja netak-
tiba, mums galu galā domstarpības vairs nav.
Musu novērtējums ir gluži līdzīgs. Par sevišķu
noziegumu es to nevaru uzskatīt, bet gan par rupju
netaktību. Saprotama lieta, padarīt šo netaktību
par nenotikušu mes nevaram. Minētais žurnāls ir
izplatīts. Ja arī Latvijā tas ir izplatīts, varbūt, ti-
kai paris_eksemplāros, tad Vācijā tas izplatīts des-
mitiem tūkstošu eksemplāros. Tur tam ir savi no-
ņēmēji. Bet «Schlussfolgerung»? (F. Šēlera starp-
sauciens.) Jā, Šēlera kungs, darāt!

Šēlera kungs aizrādīja, ka darot visu, lai jau-
natni tuvinātu, lai tā neatsvešinātos. (F. Šēlera
starpsauciens.) Šēlera kungs, bet tad jums jāatbild
arī par saviem viesiem, ko jūs šurp aicināt, tie ta-
ču jūsu vārda aicināti!Leipcigā pastāv «Baltenamt»,
kas aicina šovasar uz jūsu skautu pirmo nometni
braukt gan atsevišķi, gan grupās Vācijas skautus
iespējami lielāka skaita. Es negribētu sacīt, lai vi-
ņi nebrauc, bet tikai — lai turpmāk tāda «Taktlo-
sigkeit» un «dumme Jungenstreiche», ko atzīst arī
Šēlera kungs, nenotiktu. _ Ja jūs neesat droši, ka
tāda «Taktlosigkeit» tomēr nenotiks, un ka jūs va-
rat tikai novērst, lai to nepublicētu Vācijā, tas maz
ko dos — tāda «Taktlosigkeit» nemaz nedrīkst no-
tikt. (Starpsauciens.) Tā ir «grobe Taktlosigkeit». Es
nešaubos, _ Šēlera kungs, ja Jūs nopietni gribēsit
tuvināt, musu jaunatnes, mes šinī ziņā, tāpat kā da-
ža laba ziņa, varam šo to kopā veikt. Vispār es
domāju, ka mēs, sociāldemokrāti, vienmēr esam bi-
juši minoritāšu_ tiesību taisnīgi aizstāvji. Tas, ko
mes esam panākuši mazākuma tautību skolu liku-
ma, ir musu kopējs darbs, un ja mēs esam palīdzē-
juši pie ta tikt, jums jāņempar labu arī mūsu kriti-
ka, arī viens otrs asāks vārds, ja mēs aizrādām uz
nebūšanām, kādas nedrīkst notikt. Es nešaubospar
jūsu nodomu turpmāk jaunatnes tuvināt. Mēs nekad
neesam atrāvušies no pozitīvas līdzdarbības un to
neliedzam, bet ja jūs darāt mūs atbildīgus par to,
ka šejienes vācu skautiem bija jāizstājas no Latvijas
skautu centrālorganizācijas, tad mums tur nekāda
iespaida nav, tāpat kā arī studentu padomē mēs ne-
kā nevaram panākt; bet mūsu pionieros mav tāda
antagonisma, pionieros atsevišķu tautību grupām
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ir sava kulturālā autonomija. Vāciešiem atsevišķas
grupas nav, jo vāciešu pionieros ir par maz; žī-
diem, krieviem, poļiem ir sava autonomija, viņi
vingrinājumos lieto savu valodu u. t. t. Kur tas stāv
mūsu spēkos, mēs minoritāšu taisnīgās prasības at-
balstām.

Tā tad es domāju, kaut arī šis jautājums ir asi
sācies, ko es aizrādīju arī savā pirmā runā, ja mēs
pie šā jautājuma atrisināšanas ķersimies klāt aukst-
asinīgi, tad mēs to arī atrisināsim, bet ja vienā un
otrā pusē sāks budinātes, ja vienā kā oitrā pusē
sāks arvien vairāk sakarsēties, tad šis jautājums,
protams, paliks ķildas jautājums — neizlabojams
ķildas jautājums arī turpmāk.

Ausēja kungs un arī citi runātāji pakavējās pie
skolotāju algas jautājuma. Kā jau sākumā aizrādī-
ju, skolotāju stāvoklis algas ziņā, vispār materiālā
ziņā ir nelabvēlīgs. To ir atzinuši visu tautību sko-
lotāji, un to ir atzinušas arī tās divas Augstā nama
kommisijas, kas skolas un izglītības lietas vislabāk!
parzin, proti, izglītības un sociālās likumdošanas
kommisijā. Skolotāju algas jautājums ir palicis stā-
vot budžeta kommisijā, un dzirdams, ka šā jautā-
juma atrisināšanu grib atlikt līdz rudenim.! Sakarā
ar to atskan skarbi vārdi skolotāju aprindās, varbūt
pat nevēlami skarbi vārdi pret vienu otru Saeimas
deputātu. Ir dzirdams, ka skolotāji gatavi spert
beidzamo izmisuma soli, kas, bez šaubām, nebūs
labi, un šādi notikumi katrā ziņā būtu novēršami.
Tāpēc es iesniedzu pārejas formulu, kuru, es ceru,
Augstais nams atbalstīs, uzdot budžeta kommisijai
apspriest skolotāju algošanas likumus — tādu ir di-
vi — un iesniegt Saeimai līdz nākošās sesijas atklā-
šanai, lai šo jautājumu varētu nokārtot pirms mūsu
vasaras brīvlaika.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.

G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Mūsu skolas apmeklē ap 200.000 jauno La-
tvijas pilsoņu, tās vada vairāk kā 11.000 paidagogu,
skolotāju un audzinātāju. ' Tāpēc, ka šis jautājums
aptver tik lielu skaitu ir to, kas mācās, ir to, kas
māca, tam ir liela nozīme ne tikai paidagoģiskā,
bet arī sabiedriskā un polītiskā ziņā. Ievērojot to,
šādos gadījumos, kā apspriežot budžetu, der ap-
skatīt, cik šie spēki veicina mūsu sabiedrisko, po-
litisko un valstisko izpratni.

Par šo jautājumupēdējā laikā spilgtu liecību no-
dod Vislatvijas skolotāju delegātu konference, kur
no minētiem 11.000_ darbinieku ir piedalījušies kādi
5000, sūtot savus pārstāvjus. Šādākonferencē vis-
labāk saskatāms gars, kas valda atsevišķās mācī-
bas iestādes un atsevišķās personās, tāpēc ir ļoti
interesanti sekot šīs konferences darbam.

Šinī konferencē visakūtākais jautājums bija al-
gu jautājums. (Starpsaucieni.) Tas, varbūt, bija
vienīgais. Tad nu izvirzījās tāda parādība, ka jā-
atzīst, ka, varbūt, butu labāk, ja tā nebūtu izvirzī-
jusies. (Starpsaucieni.) Jā, es tā domāju, Man ir
liela cienība pret mūsu skolu darbiniekiem. Viņiem
ir ļoti liela nozīme mūsu valsts dzīvē, caur viņu
rokami iet visa Latvijas jaunatne, viņiem: ir liela no-
zīme ari savas izglītības! dēļ, viņi ir sabiedriski, iz-
glītoti ļaudis, iestrādājušies savā arodā un vispār
vingrinājušies, garīgā darbībā; viņi ir tie aicinātie
tautas vadītāji. Kā tādus es viņus ari cienu, un
tas niiums visiem jādara — viņi to ir pelnījuši. Bet
ievērojams mu ir tas, ka šinī konferencē, kur atspo-
guļojās mūsu skolu virziens, konferencē, kur pie-
dalījās tik daudz pārstāvju no 11.000 akolu darbinie-
kiem, kur bija ne tikai vienas tautības, bet dažādu

tautību pārstāvji, kur bija pārstāvji no pamatskolām,
vidusskolām un arodskolām, varēja pieņemt tik
pārsteidzošu rezolūciju. Bs nerunāšu par to.jkai vi-
ņi sprieda, ka vajadzētu sūtīt protestu: «Mes. pro-
testējam u. t. t.», es nerunāšu par to, ka viņi pat
runāja par streiku, lai gan jāda lieta, ka izglītības
lietā, streiks, varbūt, nebūtu pielaižams neviena
valstī. Bet es te runāšu par citu rezolūciju, ko viņi
pieņēmuši un kas tagad laikrakstos gan vairs ne-
tiek atzīmēta, kaisi, man jāteic, par laimi ir it ka pa-
zudusi. Bet viņa tomēr ir pieņemta ar_ lielu balsu
vairākumu, un tā skan tā: «Uzskatīt ka tautais_ iz-
glītības un tautas interešu, pretiniekus, tos deputātus
un valdības pārstāvjus, kas uzstātos pret skolotāju
prasībām, un uzdot visiem skolotājiem vest ciņu
pret viņu iekļūšanu Saeimā, pašvaldības pārvaldes
orgānos un .atbildīgos valsts amatos..» (Starpsau-
ciens pa kreisi: «Terrorizē!») Šī rezolūcija pieņem-
ta ar yisām pret 130 balsīm; tā tad — jūs redzat,
kungi — ar lielu majoritāti.

Man jāteic, ka šai sapulcē ir bijuši klāt visādi
polītiski noskaņojumi un ka šis noskaņojums nav nā-
cis, tikai vienīgi no kreisās puses, no centra, vai la-
bās puses, bet ka pie šīs tēzes, izšķiršanas ir pieda-
lījušies no visiem politiskiem noskaņojumiem.. Ja
nu tas tā, kungi, tad jūs saprotat, ka tas liek pado-
māt. ' Šī lieta nav tik vienkārša, kā to daži grib iz-
skaidrot, proti — vienkārši ar to, ka tā esot it ka
tāda aizraušanās., tāda pārsteigta rezolūcija. Ja tur
ir visu Latvijas skolotāju pārstāvji klāt bijuši, un ja
šī rezolūcija pieņemta ar tik lielu balsu vairākumu.,
tad tā nav nejaušība. Mūsu skolotāji taču ir jn-
telligenti ļaudis., viņi nemēdz tā aizrauties no jcada
viena skolotāja runas, lai pieņemtu tādu rezolūciju.
Kas tur ir iekšā? Viņi piedraud Saeimas locekļiem,
ka tad, ja tie nepildīšot viņu prasības, viņi gādāšot
par to, lai tie netiktu iekšā Saeimā, pašvaldības un
pārvaldības orgānos. ,Es negribētu ticēt ka šie in-
telligentie ļaudis būtu spējīgi pieņemt tādu rezolūci-
ju. (Starpsaucieni.) Pagaidait, redzēsim tūlīt, kals
to ir darījis, kas pie tā novedis. Jūs arī balsojāt
līdz. (Starpsaucini pa kreisi: «Tas jau dabīgi, ka
mēs līdz balsojām!»)

; Nu, es nedomāju, ka kreisā puse to grib attais-
not. Es nedomāju, ka jūs liksities iebaidīties no
šī terrora. Jūs taču nevarat atzīt, ka tas ir pa-
reizi. Šitā ierrorizēt Saeimas locekļus: nav pielai-
žams. Šie1skolotāji, šī skolotāju saime taču ir vis-
intelligentākā Latvijas iedzīvotāju daļa! Es gribētu
zināt, ko šie skolotāji nu teiks tagad. Vai viņi do-
mā,- un vai arī jūs. domājat, ka tie deputātu kungi,
kuri atzīst, ka nevar dot to, ko skolotāji prasa, ir
tie sliktākie, tāpēc ka tie neļaujas terrorizēties:?
Pilsoniskā daļa skatās tā, ka Saeimas loceklim jā-
būt neatkarīgam, tā atzīst, ka viņš nedrīkst padoties
terroram.Es nedomāju, ka skolotāji nu atzīs par la-
bākiem tos deputātus., kas ļaujas, terrorizēties.

Redziet, kungi, kādsi absurds! Es gribētu tālāk
prasīt, ko tad iesāks tādā, gadījumā, piemērāmi, paši
skolotāji, ja viņu skolēni sāks prasīt ar draudiem
dot viņiem labākus numurus, izdot labākas apliecī-
bas. (Starpsaucieni.) Sakait, kur skolotāju kungi
paši notiks, ja viņus sāks terrorizēt. Mēs domā-
jam, ka tas būs taisni tas labais skolotājs, kas nepa-
dosies šādam terrorarm! Es atkārtoju: ja sko-
lēns liek skolotājam kaut revolve-
ru p i e krūtīm, lai piespiestu sko-
lotāju ii ik t viņam labu numuru, tad
šķi e t, ka 1ab ais skolotājs ir ta s,
kas nepadodas tādam; t e r r o r ai m. Dē-
ķena fcugs, skolotāji, redzams, netiek galā ar šojau-
tājumu: viņiem vajaga terrora ieroci lietot pret



1113 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 33. sēde 1930. gada 12. aprīli. 1114

Saeimas locekļiem [ Skolotāji mums piedraud: sar-
goties juisi neievēlēs vairs Saeimā, ja nepildīsit
musu prasībaa Kungi, tas zīmējas uz visiem šī
Augsta naima locekļiem. Es esmu pilnīgi pārlieci-
nāts, ka neviens, šai Augstajā namā neļausies sevi
tik nepatiesi apvainot._ Es domāju, ka zināmu god-
bijību pret mums tomēr vajadzētu ieturēt. Viņi do-
ma, 'ka mes «tosta naudu tad — it Ikā mums būtu kas
dodams —, kad mus terrorizes!

Redziet, kungi, ja to lietu varētu ņemt nopietni,
tad ta butu ļauna pazīme musu inteliģences sabie-
driski-polītiskas dzīves attīstībā. Bet pieņemsim,
ika ta ir kad_a «nerātnība», kas -gan vēti nav novēr-
sta līdzšinējā mūsu sabiedriskā dzīvē šādos jautā-
jumos. Vai tam vajadzēja nākt vē<l pēc 10 gadiem?
Te saskatāmas Latvijas nodibināšanās laika sekas,
kad teica», ka vajaga visu no apakšas» par jaunu celt
uin meklēt jaunas idejas! Skat nu, kur tie meklētāji
nonākuši! Viņi nonākuši pie tādiem, paņēmieniem,
kas vel tagad spokojas šur un tur kā revolūcijas
domas un prasības. Šķiet, ka kārtīgā valsts dzīvē
šāda parādība ir nožēlojama. (Mēs vairām vēlēties
tikai, to, Jai tie kungi, kas savu līdzdarbinieku vār-
da ta Iemuši, paši vēlāk nožēlo šo rezolūciju, ka tā
tiks aizmirsta ne tikai dzīvē, ne tikai uz papīra,
bet aizmirsta arī mūsu atmiņā, aizmirsta arī mūsiu
zemapziņā!_ Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā būs,
jo citādi mes_ nevaretu strādāt tālāk to 'lielo, skaisto
darbu, Jko imēs strādājam; šeit Saeimā! Mēs to ne-
varam strādāt zem terrora, ja tas būtu nopietni do-
māts. Kā Jūs domājat? Es domāju, ka tas nepatīk
ne tanī pusē (rāda uz kreiso pusi), ne tanī (rāda uz
labo pusi)! Mēs varam to tikai aizmirst, cerēdami
un sagaidīdami, ka mūsu skolotāju saimē notiks tā-
das pārgrozības, ka tādas lietas vairs» nebūs iespē-
jamas! Tas_ būtu vēlams! Man jāteic, dusmoties
par šo rezolūciju nevar. Te var nožēlot, un, valr-
būt, viens otrs var pasmieties, kā nu no kura vie-
dokļa grib! Es neesmu lasījis, ka kaut kur citur kā-
dā ārvalstī tādas lietais notiktu. Tāpēc man būtu
mīļš lūgums mūsu; skolotāju saimei, kuru es patiesi
cienu, lai viņa piaisargātu mūs no šādiem draudiem,
jo tie vismazāk darīs iespaidu! Saeima jau divās
savās kommisijas ir lēmusi, ka skolotāju prasības
ir dibinātas. To zin Dēķena kungs un zin arī mārē-
jie kungi, ka kommisijas savu lēmumu pieņēmu-
š»a!si vienbalsīgi. (Starpsauciens.) Nav taisnība! Es
pats biju klāt sociālās likumdošanas kommisijas
sēdē un zinu, kā balsoja. Tāpēc, kungi, šie draudi
ir vismazāk pelnīti.

i *

M!au jāatgādina viens, proti, ka mūsu skolotāju
saime reiz priekš daudz gadiem vēlējās kādu izcilu
stāvokli,_ vēlējās sev privilēģijas algas un pensiju
ziņa. Jūs zināt, ka skolotājiem bija atsevišķs algu
likums un atsevišķs pensiju likums, kas atšķīrās ar
daudzām privilēģijām no mūsu citu valsts darbinie-
ku ailgu un pensiju likumiem. Es domāju, ka viens
otrs atcerēsies, ka, likumus pieņemot, es brīdināju! no
atsevišķa likuma pieņemšanas un prasīju, lai vi-
siem va'lsts ierēdņiem' un skolotājiem būtu viens li-
kums, jo 'Daredzēju, ka reiz pienāks .laiks, kad šie
kungi nožēlos, ka viņiem ir atsevišķs likums. Ta-
gad tas ir piepildījies. Tagad privileģētais stāvoklis
kļuvis par «atsevišķu» stāvokli, un tas nu ir ļau-
nāks nekā sākumā viņi to bija iedomājušies. Ta-
gad lietu daudz grūtāk labot, jo tagad tas nemaksās
tikai 4.000.000 latu vien, kā tas aizrādīts, bet mak-
sās daudz vairāk — 6, 10, 15 un, man tik bailes,
vai nebūs visi 20 miljoni latu. Nevajaga aizmirst,
ka tad, ja mēs paaugstināsim skolotāju algas, nāks
arī citi valsts darbinieki un prasīs algas paaugstinā-
šanu. Mēs nevarēsim pateikt, ka pārējo stāvoklis
ir labs. īr taču ļaudis), kas vēl tagad salka, ka sko-

lotāju stāvoklis ir daudz labāks par valsts ierēdņu
stāvokli, jo viņiem ir garākas brīvdienas ui. t. t.
Jus redzat, kungi, tas ir ļoti sarežģīts jautājums un
to nevar atrisināt tā: tos 4.000.000 latu jūs varat
mums dot, un ja jūs nedo'sit, tad mēs jums parādī-
sim.

Es domāju, ka visi soļi, kādus Saeimai bija ie-
spējams spert, ir arī sperti, bet iet pāri iespējamības
robežai arī nevar. Vismaz tik ātri šo jautājumu
nevar atrisināt! Visās .aļpspriedēs, kurās es esmu
piedalījies, šis jautājumus ir tā apskatīts; tāpēc vēl-
reiz, nobeigdams savus aizrādījumus, es varu pie-
vienot lūgumu skolotāju .saimei — šo jautājumu
uzmanīgāk apskatīt, varbūt, tad viņa atradīs citādu
formu! To mēs vēlamies! Mēs gribam
dot viņiem iespēju 'Strādāt, bet mēs laip n i
ii ū d zam a r ī m u m s ļ a u t m i e r ī g i s t r ā-
d ā t. Ar to es beigšu!

<

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eliasam. *?

K. Eliass '(soeiāldēmdkrats): Cienījamie depu-
tātu kungi! Mans frakcijas biedrs Dēķemsi, kritizē-
dams Izglītības ministrijas budžetu un vispār mūsu
politiku izglītības laukā, pakavējās, starp citu, arī
pie mūsu Universitātes, aizrādīdams uz dažādiem
trūkumiem, ļaunumiem un nebūšanām:, kas šai Uni-
versitātē pastāv vēli līdz šo baltdien. Lai airī man
butu atļauts teikt dažus vārdus par šo mūsu augstā-
ko izglītības iestādi. (L. Ausēja starpsauciens.) Var-
būt, vēl drusku sliktāks, labojies tur nekas no pa-
gājuša gada; nav.

Pie manis kā izglītības kommisijas locekļa 'ļoti
bieži ir griezušies studenti no demokrātiskām, prog-
resīvām aprindām un sūdzējušies, gauži sūdzēju-
šies par to rīcību, kāda, zīmējoties uz vienu stu-
dentu daļu, proti — progresīvo studentu daļu, mūsu
Universitātē vēl joprojām pastāv — un ne tik vien
pastāv, bet pat pasliktinās. Mūsu Augstskolai Saei-
ma ir devusi autonomiju, un daudzi, ļoti daudzi arī
no dēmokratiskāmaprindām bija ļoti sajūsmināju-
šies par šo mūsu Universitātes autonomiju, būdama
tai cerībā, ka 'Universitāte, kas dibinās iuz autono-
miju, izlietos šo savu autonomiju tā, ka iespējami
veicinās, pacels mūsu kultūru, ka zinātnieki t'lķs
ievērojami ar šīs autonomijas palīdzību virzīti uz
priekšu un ka vispārīgi Universitāte centīsies pie-
skaņoties mūsu demokrātiskiem likumiem, mūsu de-
mokrātiskai satversmei.

Bet .ko» mēs redzam, skatoties uz šo autonomi-
ju? Mēs redzam, ka šo autonomiju izlieto pavisam
pretējā virzienā. Šo autonomiju izilieto, lai bremzē-
tu demokrātisko garu, demokrātisko stāvokli mūsu
Universitātē, lai /mūsu kultūru, mūsu kulturālo dar-
bu un zinātni ievirzītu tādā virzienā, tādā gultnē,
kait ir diametrāli pretēji mūsu tautas masu demo-
krātiskiem centieniem un demokrātiskam garam.
Kad Vakareiropas vecās universitātēs daudzus ga-
dusimteņus atpakaļ norisinājās cīņa par autonomi-
ju, tad šai cīņai bija viens galvenais! mērķis, un
proti — ļoti progresīvs mērķis. 'Universitātes cīnī-
jās par autonomiiju, cīnījās pašas par sevi, lai pa-
sargātu zinātnisko darbu, zinātnes veicināšanas dar-
bu no kilērikālisima, no baznīcas varas, lai atsvabi-
nātu, atbrīvotu šo zinātnes darbu no klērikālismā
un baznīcas iespaida, no baznīcas ķetnas. Tās bija
galvenais motīvs šai cīņai, lielai cīņai, ko gadusiimte-
ņiem atp_aikaļ lielās yn vecās Vakareiropas tautu
universitātes ir vedušas par autonomiju. Tāds mo-
tīvs bija šai cīņai.

Bet mēs redzam, ka pie mums šo autonomiju
izlieto pavisiam_ pretējā virzienā. Mēs zinām,, ka mū-
su 'Universitātē, it īpaši tanī viņas daļā, kas sau-
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cas par humanitāro fakultāti, valda noteikti rakstu-
rīgs noskaņojums un tendence pret visu to, kas imū-
su valstī ir polītika un kultūrā, kas mūsiu sabie-
driskā dzīvē ir demokrātisks. Šīs fakultātes, ku-
rās valda šis klērikālismis;, šīs klērikālismā pārņem-
tās fakultātes, slēpdamās aiz šīs autonomijas un to
izmantodamas, cīnās pret progresīvo polītikujun de-
mokrātismu. Redziet, šādos apstākļos, jal Univer-
sitāte savu autonomiju izlieto, lai mūsu demokrā-
tiskā republikā nodibinātu ?reakcijas oāzi, lai nodibi-
nātu vēl lielāku redakcijasperēkli, visa šī autonomija
mūsu sabiedrības dēmokratijas acīs kļūst loti prob-
lemātiska (starpsaucieni). — Pagaidait, arī par to
es runāšu! —

Bez tam uz katra sola ir pierādījumi,jpie mums
arī daudz runā par to.jkā mūsu reakcionāras pilso-
nības aprindās, tiklab Universitāte, kā ārpus tas-, ka
mācības iestādes, skolas pasargājamas no polītikas
iespiešanās, ka mācības iestāžu uzdevums ir nodar-
boties ar zinātni, ar dažādām mācīibām/bet polītika
tur esot kaitīga. Brīnišķi, ka tās pašas aprindas,
kas tik loti grib mācības iestādes, skolas pasargāt
no polītikaisi, nodarbojas ar viskrasāko polītiku šinīs
mācības iestādēs. Tas attiecas ne tikai uz zemāka
tipa skolām, bet jo lielā mērā arī uz Universitāti, ti-
kai protams, tā' ir viņu — reakcijas polītika, ar ko
viņa nodarbojas, lai šie kungi kategoriski izsakās
pret polītiku skolās, tad tas nozīmē tikai to, ka viņi
grib pasargāt skolas no demokrātiskas' , progresī-
vas (sauciens no vietas: «No sociāldemokrātiskas!»).
arī no sociāldemokrātiskas polītikas.

Gribēdami,pasargāt skolas no demokrātiskas un
sociāldemokrātiskais polītikas. šie kungi ir nodibinā-
juši noteiktu politisku reakcionāru, melnu, klērikā-
lismā apgarotu fronti mūsu Universitātē. Viņiem
ir divējādas mērauklas politikai {'starpsaucieni). Šie
kungi par polītiku apzīmē progresīvu, sociāldemo-
krātu polītiku, turpretim viņu — reakcijas polītika
viņiem nav nekāda politika. Sociāldemokrātu po-
lītiku nedrīkst ielaist skolās, no tās skolas jāpasargā,
bet reakcionārai, fašistiskai, klerikālai politikai sko-
lā ir vieta. <(L. Ausēja starpsaucieni.)

Redziet, iznāk divkosīga morāle. Šinī sakarībā
man jāatgādina anekdote par kādu angļu konsteblu,
kam bijuši šāda 'morāle: «Ja es tevi nositīšu, tad tas
nebūs nekas, bet ja tu mani nositīsi, tad — es zvē-
ru pie svētā Jurģa — tā būs slepkavība!»
Redziet, šī pati divkosība, šī divējādā mēraukla, šī
konstebla mēraukla, tā, zīmējoties uz polītiku, pa-
stāv arī mūsu reakcionārās partijās. (Starpsauciens
pa labi.)

Tad, laikam, šī cīņa, kādu mūsu Universitātes
vadība ved pret progresīvo studentu organizācijām,
jums ir tikai fikcija. Visa Universitātes dzīve norā-
da, kā norisinās šī cīņa pret progresīvo studentu or-
ganizācijām un ne tik vien pret šīm organizācijām,
bet norisinās vispār pret nemantīgo studentību. Es
jums minēšu, cienītie deputātu kungi, vairāk faktu,
kas liecina

^
ka šīs reakcionārās Universitātes mēr-

ķis ir — pēc iespējas nemantīgo studentību izspiest
pamazām laukā no Universitātes un pārvērst šo
mulsu! Universitāti, šo augstāko, mācības iestādi,
kas pastāv no tautas savāktiem grašiem, pieejamu
vienīgi mantīgām šķirām; jūs gribat to nodrošināt
vienīgi mantīgām aprindām.

Lekcijas tagad tīšām ierīkotas tā, ka darba stu-
dents tās nevar apmeklēt. Praktiskie darbi ierīko-
ti tā, ka viens darba students, kuram pašam sava
maizīte jāpelnī un jāpelnī arī lekciju maksa Univer-
sitātē, tos nevar apmeklēt. Senākos laikos lekcijas

un praktiskie darbi notika pa lielākai daļai no pīkst.
3—9 vakarā, t. i. tad, kad darba students, pabeidzis
savu darbu savai eksistencei, var apmeklēt Vniver-
sitātes praktiskos darbus un lekcijas. Tagad, tur-
pretim, pa lielākai daļai visi praktiskie darbi, vis-
maz galvenākie, notiek no pīkst. 9 rīta līdz pīkst. 3,
t. i. tad, kad darba students ir aizņemts darba, kad
viņam nav iespējams šīs lekcijasun praktiskos dar-
bus apmeklēt. Zīmētavas, piemēram (L. Ausējs no
vietas: «Visu dienu pieejamas — no rīta līdz vaka-
ram!») — bet svētdienās slēgtas, Ausēja kungs,_lai-
kam, lai varētu pēc klerikālu ieskatiem, kādi ir Uni-
versitātē, trenkt studentus baznīcā pātarus skaitīt.
Zīmētavas svētdienās ir slēgtas. Tad, kad trūcīgie
studenti varētu savā brīvā laikā zīmētavas izman-
tot, tas ar nolūku netiek pielaists. Ir tādi mācības
spēki, kuri klaji un bez kādas kautrēšanās apgalvo,
ka tas, kam nav naudas, lai nestudē un ka Univer-
sitāte nav nekāda sociālā apgāde. Tāpēc viss ir ierī-
kots tā,,ka tam, kam nav naudas, navliespējams stu-
dēt. Nevar nekā darīt tas, kas nedabū no sava papiņa,
bet kuram pašam jāpelnī sev uzturs. Tā ir ierīkota
visa prakse, tā ir visas lekcijas, lai tur nevarētu
eksistēt tas, kam ir dzīvē kādi grūtumi. Bet Augst-
skola taču tiek uzturēta ar tautas grašiem! Nerau-
goties uz visu to, tomēr rodas ļaudis, kas klaji pa-
saka: kam nav naudas, lai nestudē!

Stipendiju skaits ir ļoti mazs, tikai nepilns 100.
Stipendijām izsniedz loti mazas summas, ja nemal-
dos, apmēram 60 latu. Ar to, protams, stipendiātam
nepietiek ne viņa uzturam, ne grāmatu iegādāšanai,
ne studiju kārtīgai nostādīšanai.

Man jau pagājušo gadu nācās aizrādīt, ka tas
reakciļas gars, kas valda mūsu Augstskolā, izpaužas
arī mācības spēku komplektēšanā. Mācības spē-
kus izrauga ar tādu nolūku, lai pēc iespējas viņi
butu noderīgi šī reakcionārā gara stutēšanai, kāds
ir. Universitātē valdošais. Šai nolūkā, jaunus mācī-
bas spēkus pieņemot, galveno vērību piegriež re-
akcionāriem elementiem, visasāk fašistiski noska-
ņotiem kandidātiem un pat bijušās, matuškas mo-
narchistiem. _ Demokrātiskiem elementiem grūtāk
ietikt mūsu Universitātē nekā kamielim izlīst caur
adatas aci.

Reakcionārais partējiskums izpaužas arī jauno
mācības spēku komplektēšanā. Asistentus un subasi-
stentus ņem galvenā kārtā no korporeļiem. Piede-
rība korporācijai ir tā marka, kas visvairāk tiek
ievērota. ' Tas notiek, neraugoties uz to, ka zinā-
šanas korporeli nebūt nav tie, kas iet priekšgalā.Pie-
rādījums ir tas, ka godalgojamie darbi, kuri tiek
apspriesti, nezinot attiecīgās personas, nezinot, vai
tas pieder pie korporācijām, vai nē, pa lielākai da-
ļai pieder tiem studentiem, kas korporācijām ne-
pieder, un loti mazā mērā tiem, kas ir korporācijās.
Kad vajaga pieņemt kādu jaunāko mācības spēku,
tad korporeļiem ir, priekšroka, priekšroka neivis
viņu zinātnisko nopelnu dēl, bet tāpēc, ka viņi ir
korporācijā.

Pārejam tālāk uz Universitātes izturēšanos pret
studentu organizācijām. Kas zīmējas uz korporā-
cijām, tur šī izturēšanas ir ļoti mīla. Korporācijas
gandrīz bez izņēmuma visas tiek glāstītas un apmī-
ļotas. Viņam piešķir visādas privilēģijas, ja arī no
ta dļeš pārējie studenti. Piemēram korporācijām
vajadzīga naudiņa sportam. Uzliek nodokli ne ti-
kai korporeļiem, bet visiem studentiem. (L. Ausējs
no vietas: «Studentu padome!») — Mēs zinām, kas
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tur rīkojas. Tas taču nevienam nav noslēpums! —
Šis netaisnais sporta nodoklis, kas nāk par labu gal-
vena kārtā korporācijām, nav atcelts līdz šai die-
nai, _ neskatoties uz to, ka progresīvākie studenti
vairākkārt ir protestējuši pret šo obligātorisko no-
dokli. Tāpēc, ka korporācijām ir zināms, iespaids
uz Universitātes vadību, tāpēc, ka korporācijas ir
tas organizācijas, kuras tiek glāstītas un apmīļotas,
jakāda lieta nāk viņām par labu — vienalga, lai zūd
visa taisnība, zīmējoties uz progresīviem, demokrā-
tiskiem

^
studentiem, viss tiek nobīdīts pie malas, un

korporācijas dabū to, ko grib.

Kas zīmējas uz kreisām organizācijām, tad tām
jaīztur un jāpārcieš dažādas vajāšanas. Tā, pie-
mēram, nodibinājās kāda sociālistisko žīdu
studentu organizācija «Zukunft», bet to Universitā-
tes padome neapstiprināja. (Starpsauciens.) — Tās
muļķīgas piezīmes Jūs varētu paturēt pie sevis. —
Redziet, mums ir tāds muļķīgs paradums, ka pie
Universitātes pastāvošās studentu organizācijas jā-
reģistrē un jāapstiprina arī Universitātē; nepietiek
ar reģistrēšanu un apstiprināšanu tiesas iestādē. Kā
jau teicu, nodibinājās žīdu studentu biedrība «Zu-
kunft». Apgabaltiesa to reģistrēja un apstiprināja,
bet Universitāte to neapstiprināja. Uz apstiprinā-
šanas lūgumu Universitātes vadība uzlikusi rezolū-
ciju, ka viņa to nevar apstiprināt, tāpēc kašī orga-
nizācija nevēlami rīkojusies pret Latvijas Universi-
tātes padomi un rektoru. Kāda tad nu ir šī nevē-
lama rīcība? _ Turpat teikts, ka «Sociāldemokrātā»
bijusi nodrukāta kāda atklāta vēstule Latvijas Uni-
versitātes rektora kungam. Ja mūsu Universitāte
grib norobežot savu vadību, rektoru, prorektoru
un citas oficiālas personas no kritikas, kvalificējot
to par ķengāšanos,_ tad tas nozīmē tikai to, kā es
jau aizrādīju, ka Universitātē valda reakcionārs
gars. Tas ir tikai lieks pierādījums tam. «Zukunft»
inkrīmineto_ rakstu bija parakstījušas arī vēl citas
sociālistiskas studentu biedrības, proti — «Zem-
galija», «Klints», «Vilnis» un, starp citu, ari žīdu
studentu biedrība «Zukunft». Pārējās parakstītājas

ir jau agrāk nodibinātas biedrības, tas ir apstipri-
nātas un viņām nevar atņemt tiesības eksistēt, ar
viņu ķengāšanos jāapmierinās, ka to te teica Dzel-
zīša kungs. Bet te nu rodas viena biedrība, kas nav
apstiprināta, un tagad, pieķeroties šim rakstam, šai
atklātaļ vēstulei, kas parādījusies «Sociāldemokrā-
tā», Universitātes vadība uzliek savu veto, non
possumus — mēs nevaram apstiprināt.

Redziet, jūs visam tam piekrītat, bet_kāpēc jūs
negribat piekrist, kad es apgalvoju, ka Universitā-
te nodarbojas ar noteikti reakcionāru politiku, kas
vērsta pret progresīviem studentiem, pret tam
biedrībām, kuras pastāv pie Universitātes un kuras
vēl grib dabūt apstiprināšanu. Jūs piekrītat, ka te
vajaga likt savu ķetnu virsū. Bet ja saka, ka ta
ir reakcionāra polītika, kas vērsta pret vienu stu-
dentības daļu, tad to jūs nevarat saprast. Jūs sakāt,
ka tie ir kaili apgalvojumi un nedibināti fakti. Tādā
kārtā mēs redzam... (Starpsauciens.) Jūs neredzat
un nekad arī neredzēsit! Šaī ziņā Jums brilles ne-
palīdz!

Mēs redzam, ka visa šī polītika, kas Universi-
tātē redzama, nekādā ziņā nevar apmierināt stu-
dentības progresīvos, demokrātiskos elementus.
Tāpēc arī nav nekāds brīnums, ka starp demokrā-
tiskiem studentiem, novērojot šīs divējādās attie-
cības pret reakciju un pret demokrātiju Universitā-
tē, nevar rasties nekāda liela mīlestība pret Univer-
sitātes vadību, kāda tā ir tagad, tāpēc arī nav nekas
pārspīlēts, ja man jāapgalvo, ka mūsu Universitā-
te progresīvai studentībai ir nevis mīla alma mater,
bet drīzāk ļauna un nikna pamāte.

Priekšsēdētāja biedrs K- Pauļuks: Prezidijs
liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas pie-
ņemts.

Nākošā sēde būs pirmdien, 14. aprīlī, pīkst. 10
no rīta. Turpināsies budžeta apspriešana.

Sēde slēgta.

Slēgta pīkst. 1.40 dienā.)
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Saturs.

1. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam:
J. Annuss, referents 1123, 1155
N. Maizelis (Bunds 1119
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks) 1121
K. Lorenes (sociāldemokrāts) 1127
J. Vinters (agrāko naudas ~noguldītāju un citu cie-

tušo partija) 1137
Dž. Hans (vācu-baltiešu partija1 1140
K. Balodis (darba savienība) 1141
J. Višņa (sociāldemokrāts) 1149
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 1152
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 1152, 1160

2. Nākošā sēde U64

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā — valsts budžets 1930./31 saim-
niecības gadam. Pret dienas kārtību iebildumu ne-
vienam nav? Dienas kartība pieņemta.

Turpināsies kārtējo izdevumu VIII daļas ap-
spriešana. Vārds deputātam Maizelim.

N. Maizelis (Bunds): Augsti godātie deputātu
kungi! No visiem tiem jautājumiem, ap kuriem no-
risinās debates par Izglītības'ministrijas budžetu,pirmaisbutu par tiem līdzekļiem, kurus mēs izdo-dam musu izglītības un kultūras vajadzībām. Vai
mes varam but apmierināti ar to vietu, kādu ieņemIzglītības ministrijas budžets visā mūsu budžetā?Paskatīsimies, ka tas ir citās valstīs.

_ Es gribētu šeit citēt vienu ļoti optimistiskugrāmatu, kuru izdevis Skujenieka kungs dažus mē-nešus atpakaļ. Šī grāmata saucas «Latvija starpEiropas valstīm». Šinī grāmatā ir viena tabula —
valsts izdevunu armijai un flotei.; Izrādās, ka La-tvija šim tabula ieņem ļoti augstu vietu. Lielāku
procentu .neka Latvijā kara ministrijas budžetsvalsts budžetā prasa tikai Polijā, Krievijā, Spānijā,Sveun Jugoslavijā Pēc tam tūlīt nāk L^vijaar 25/o. Attiecība uz Šveici Skujenieka kungs patatzinis par savu pienākumu piezīmēt, ka jāievērove ari tas, ka Šveice sastāv no atsevišķām mazāmvalstim-kantoniem, kuriem katram par sevi bruņo-šanas izdevumu nav. Tā tad, atmetot nost Šveicikura nkai nomināli stāv tabulā augsitāk nekā La-tvija, ievērojot to, ka 4 minētās valsts- PoligfnT^^r^-^^valstis

ar aSStu vai aizklātu diktatūras režimu, mēs tiekam nie
ias Setu^r/

00

^^2 ^Savu Kara Sstri!jas budžetu vispārēja budžeta Latvija starp demo-krātiskam valstīm stāv pirmā vietā. Pēc LatvHas
īsi"An

a;.ifv-'' £ķ°vakija, Rumānija "a
gaunifa ar J4?!;f'°,ande> .Daniia, Francija un
dietaV™iī\- '?evumiem no visa sava bu-džeta, bet mes kara izdevumiem izdodam 25%Pavisam citu ainu redzam, salīdzinot šo valstuizdevumus kulturālām vajadzībām. Kulturālo va-jadzjību ziņa tās valdfe, kas Kara minisitriS de-vumu ziņa stāv zemāk par mums, par mums stāvdaudz augstāk. Zviedrija, Norvēģija!slfe čtk0.Slovākija, Polija, Dienvidslāvija, Holande un Dānija

f% C\ -1 n

— visas šīs valstis izdod lielāku budžeta procentu
kultūras vajadzībām.

Skujenieka kungs piezīmē, ka kultūras vajadzī-
bām relatīvā ziņā Latvija izdod tik daudz, ka Ei-
ropas valstu starpā tā ieņem vidējo vietu, kaut gan
jāpiebillst,-Ika, salīdzinot pēdējās tabulas skaitļus, jā-
ievēro arī tas, ka dažās valstīs ir loti lieli kommū-
nālie izdevumi tautas izglītībai — katrā ziņā tie ir
lielāki nekā Latvijā. Vācijā šie izdevumi ir ievēro-
jami. (Starpsaucieni.) Ja ievērojam šo piezīmi,
tad jāatzīst, ka mūsu stāvoklis ir vēl pesimistiskāks.
(Starpsaucieni.)

Šim jautājumam ir loti liela nozīme. Mēs ne-
varam apmierināties ar to, es gribētu teikt, klasisko
atbildi, ko šeit mēģināja dot Mīlberga kungs, aizrā-
dīdams, ka arī mūsu armijā esot skola. Jādomā, ka
Mīlberga kungam armijā ir tikai pamatskola, bet
augstākā akadēmija viņam ir aizsargu organizācija.
(Starpsaucieni.) Es šo atbildi atzīstu par klasisku,
jo tā skan tā, kā Gribojedova drāmas varonis tei-
cis: „<ī e;ib._<ļ)e6e./iH b Bo^brepbi najvr." j\ļēs nevaram
apmierināties ar tādu stāvokli, ka Latvijā, sevišķi
Latgalē, ir tūkstošiem bērnu, kam nav iespējams
apmeklēt skolu. Tur ir ļoti daudz bērnu, kam apa- .
vu, apģērbu1 trūkuma dēļ un vispārīgi slikto mate-
riālo apstākļu dēļ nav iespējams skolu apmeklēt.
Mums jāievēro, ka Latvijas, raison d'ētre, pirmkārt,
ir tautas kultūras attīstība untāds stāvoklis, kādu
mēs ieņemam starp demokrātiskām valstīm, kur
mūsu Kara mr.uisitrijas. budžets, procentuāli rēķinot,
ieņem pirmo vietu, un tai pašā laikā mums ir bērni,
kas neapmeklē skolu, tāds stāvoklis, bez šaubām,
ir ļoti nenormāls.

Runājot par mūsu skolu polītikas iekšējiem
virzieniem, šeit daudz runāja par attiecībām starp
skolu un reliģiju, pie kam labā spārna pārstāvji mē-
ģināja stāvokli tēlot tā, it kā sociāldemokrāti prasot
no valsts cīnīties pret reliģiju, pret baznīcu. Lietas
būtība ir taisni otrāda. Pie mums Latvijā tagad fak-
tiski notiek visu konfesiju — es nerunāšu tagad par
atsevišķām konfesijām —? visu konfesiju klerikālu
gājiens pret mūsu skolu, pret mūsu skolas, likuma
garu. Kad savā laikā šis likums tika izstrādāts, so-
ciāldemokrāti aizstāvēja skolas laicīgo raksturu.
Labā spārna pārstāvji tad prasīja ievest reliģijas
mācību kā obligātorisku priekšmetu. Ar balsu vai-
rākumu pieņēma kompromisu', Ika mūsu skolās reli-
ģija kā priekšmets ir obligātorisks, bet nav obligā-
torisks skolēniem. Un nu visu konfesiju klerikāli
nav apmierināti ar šo stāvokli un dibina atsevišķas,
tīri reliģiskas skolas klēra vadībā. Šo skolu nolūks
faktiski ir — izkonkurēt mūsu skolas. Ari no žīdu
skolām tagadējā koalicija ņēma savā augstā protek-
torātā tikai reliģiskās skolas, bet par citām skolām,
par žīdu laicīgo kultūru, žīdu kultūras progresu
jums nebija nekādas sajēgas un nekādu labu jūtu.

Šis jautājums, kā jūs zināt, spēlēja lielu lomu
Eiropas kultūras vēsturē. Valsts neutrālitātes prasī-
ba reliģijas jautājumā nepavisam nav sociālisma
prasība. Savā būtībā tas ir liberālisma princips.
Ap šo jautājumu norisinājās asas cīņas Francijā,
esot pie varas pilsoniskiem politiskiem vadoņiem,
kad priekšgalā bija tādi cilvēki kā Valdek — Prusā,
Kombe, pat Briāns, Klemanso.

Šis jautājums ir svarīgs Latvijas tālākai politi-
skai attīstībai. Savā būtībā klērikālizācija pie mums
ir fašistiskais garīgais akomansements. Ja prasām,
kamdēļ Latvijā demokrātija izrādījās stiprāka nekā
Polijā un Lietuvā, tad zināma nozīme ir — bez ci-
tiem faktoriem — tai parādībai, ka pie mums klē-
rikālisms nav tik stiprs kā Lietuvā un Polijā. Šinī
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ziņa_ Latgale ir Lietuvai līdzīgi apstākli. Latgale,
varētu teikt, jr maza Lietuva, un ja visā Latvijā
butu tādi apstākli kā Latgalē, tad pie mums, varbūt,
butu tāds pats politiskais režims kā Lietuvā. Šinī
ziņa Baltijas Latvijai ir vēsturisks uzdevums pacelt
Latgales kulturālo līmeni. Jūs zināt, kāda liela star-
pība kulturāla ziņā ir starp Baltijas Latviju un Lat-
gali. Baltijas Latvijā ir 4% analfabētu, bet Latgalē
— 34%. Skujenieka kungs savā grāmatā raksta, ka
Latvijas tautas izglītības līmenis ar augstākiem
saimnieciskiemattīstības apstākļiem tuvinās Eiro-
pas zemēm. Šinī ziņā mums būtu jāpielīdzina Lat-
gale Baltijas Latvijai. Jūs sūtāt uz Latgali Baltijas
ierēdņus, kasatņem nabadzīgiem Latgales zemnie-
kiem zemi, jūs dibināt bankas, kas ņem 48%, bet
kuiliturpollītiska ziņā jūs nevarat Latgali balltizēt.
Jus gan viņu _«aglonizejat», jūs atdodat viņu kleri-
kālu rokās, tāpēc ka viņi balsta jūsu vispārējo po-
lītiku.

Runājot par nacionālo jautājumu, es gribētu at-
gādināt Šēlera kungam, ka izglītības kommisijā es
biju pret to rakstu apspriešanu, kas nodrukāti Lu-
dendorfa melnsimtnieku orgānā. Bet jautājums jā-
nostāda principiāli.

Vispirms — jautājums par procentuālo principu
musu budžetā. Šisprincips ir ļoti nopietns. Te var
iet pa diviem ceļiem — vai stingri .ieturēt proporcio-
nalitātes principu mūsu kārtējā un ārkārtējā budže-
ta. _ Ieturot .proporcionalitātes principu, jāievēro
dažādi apstākļi. Tad jāievēro, ka, piemēram, ru-
nājot par_ minoritāšu teātriem, jāievēro izdevumi
visiem teātriem, arī valsts teātriem u. t. t. Tad jā-
pārgroza attiecīgā virzienā arī Kultūras fonda sta-
tūti. Ja šo principu realizētu no sākuma līdz galam,
varbūt, tas būtu minoritātēm izdevīgāki. Es perso-
nīgi domāju, ka proporcionalitātes princips jāievēro
attiecība uz kārtējo budžetu un citiem kultūras un
izglītības izdevumiem, tomēr jāievēro un jānāk pre-
tim

^
prasībām, kādas var rasties zināmā apgabalā

zināmai tautībai, vai tā būtu vairākuma, vai mazā-
kuma tautība zināmā apgabalā. Tādā vai citā vei-
da butu sis jautājums principiāli izšķirams.

Runājot vispārīgi par mūsu izglītības polītiku
skolas, gribu uzsvērt sekojošo. Bez šaubām, bija'
loti pamatoti pec tiem grūtajiem laikiem, kad mazā-
kuma tautības bija apspiestas, dot katrai tautībai at-
sevišķu skolu, garantēt katrai tautībai kulturālās
attīstības brīvību. Tas ir viens no revolūcijas vis-
lielakiem ieguvumiem, kjs mums jāsargā. Tomēr
jāievēro, kaarī no šī stāvokļa var rasties nevēlami
apstākli. Musu jaunatni — es nerunāju par vairā-
kuma vai mazākuma tautību, bet par visu skolu
jaunatni — audzina pārspīlētā nacionālisma atmos-
faira. Tagad mums nopietni jāpārdomā, kā, sargājot
katras tautības kulturālās brīvības attīstību, ga-
rantējot nacionālas skolas, sasniegt tautību tuvinā-
šanos, tautību solidārizēšanos. Šis jautājums vis-
pasaules masštābā tagad ir katras valsts iekšējās
dzīves problēma. Tas ir principiāls jautājums.
Mums jāizšķiras, kādā virzienā un kādā garā gri-
bam audzināt nākošo paaudzi Latvijā — vai pārspī-
lētā nacionālisma, es teiktu — pat reakcijas garā,
vai sociāla, politiska un kulturāla progresa un tautu
solidārizācijas garā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Aug-
stais nams! Ir savādi, ka Latvijas vienpadsmitā pa-
stāvēšanas gadā lauku skolotāji atrodas tādā stā-
voklī, ka progresīvākos skolotājus vēl aiz-
vien vajā un viņi nekur neatrod atbal-

Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja RlgS, Saeimas laukumā.

. - 1

sta. Visspilgtāk šī vajāšana izpaužas Lie-
pājas apriņķī. Liepājas apriņķa valdes
priekšsēdētāja rīcība pazīstama visā apriņķī. Ja
viņš. satiekas ar kādu sava apriņķa skolotāju, viņa
pirmais jautājums ir, pie kādas partijas tas piede-
rot. Ja skolotājs atbild, ka nepieder ne pie vienas
partijas, tad šis kungs saka: «Jūs esat muļķis, ja
nepiederat ne pie vienas partijas!» — Tā tad šis
kungs tos skolotājus, kas nepieder ne pie vienas
partijas, uzskata par muļķiem. Turpretim, ja at-
rodas kāds skolotājs, kas pieder pie kādas progre-
sīvākas partijas, nemaz nerunājot par sociāldemo-
krātiem, un ja viņam ir drosme pateikt, pie kādas
partijas viņš pieder, tad ir skaidri zināms, ka šis
skolotājs savā vietā vairs ilgi nenoturēsies.

Pāris mēnešu atpakaļ man bija interesants ga-
dījums ar kādu skolotāju. Minētā skolotāja ieradās
pie manis un stāstīja, ka viņu gaidot tāds pat likte-
nis, kā daudzus citus skolotājus, un viņai esot
dots padoms iegādāties zaļo kartiņu; tad viņai bū-
šot miers, jo Līča kungam esot 'sevišķas simpātijas
pret skolotājiem, kam esot zaļās kartiņas. Šī sko-
lotāja prasīja man padomu. Ko man bija atbildēt?
Es skaidri zināju, ka šī sieviete paliks bez maizes,
ja neierakstīsies attiecīgā partija. Tāpēc arī patei-
cu, ka tas atkarājas pilnīgi no viņas ieskatiem, bet
ka arī mans uzskats ir tāds, ka javiņai būs zaļā kar-
tiņa,, tad viņu nevajās.

_ Otrs spilgts piemērs ir ar Liepājas apriņķa sko-
lotāju Freimani, pret ko bija uzsākts kara gājiens.
Bija izsūtīta kommisijā lietu noskaidrot. Lietas no-
skaidrošana bijusi tāda, ka, ja ieradies kāds lieci-
nieks, kas liecinājis par minēto skolas pārzini ko
sliktu, to uzņēmuši ļoti niīli, bet kad kāds sācis ko
runāt par labu skolas pārzinim, tad Līča kungs uz-
traucies: «Nē, Jūsu liecības mums nevajaga, mēs
tādas liecības neatzīstam!» — un nav ļāvis tālāk ru-
nāt. Katram saprotams, kas no šādas nopratinā-
šanas var iznākt. Šinī gadījumā iznākums tāds, ka
Freimaņa kungs atzīts par nederīgu skolotāju, bet
atstāts tanī pat skolā par otro skolotāju un rudenī
atstādināts no skolas pārziņa vietas. Man liekas, ja
kāds, kas ilgus gadus strādājis par skolotāju, nav
derīgs, tad viņš jāatlaižno vietas. Bet ja to pārcel
par otro skolotāju, tad šos motīvus grūti saprast.

Ir gadījumi, kad daži skolotāji ir griezušies pie
manis ar lūgumu dot padomu, kā glābties no vajā-
šanām. Es esmu aizrādījis, lai viņi griežas pie iz-
glītības ministra, jo tagadējais izglītības ministris
Ziemeļa kungs nepieder pie galējā labā spārna, bet
nak no partijas, kas saucas par demokrātisku. Viņi
man atbildēja: «Mēs esam gan to darījuši, bet ne-
saprotam, vai tagadējais izglītības ministris Zieme-
ļa kungs negrib, vai arī nespēj nekā darīt, jo visas
mūsu pūles ir palikušas bez sekmēm!» — Es ne-
gribētu ticēt, ka Ziemeļa kungs nekā nebūtu darījis.
(Starpsauciens.)

Man šeit ir noraksts no šiem jautājumiem,bet
ar tiem es tagad negribu kavēt Augstā nama uzma-
nību. Es šeit tikai konstatēju faktus, kas notiek uz
laukiem, sevišķi Liepājas apriņķī.

Man jāsaka, ka šis jautājums man ir tagad labi
pazīstams, un stāvoklis ir tāds, kāds ilgāku laiku
nebūtu ciešams. Ja šeit ministra kungs saka, ka
viņam tie fakti nav zināmi, es esmu pārliecināts, ka
Ziemeļa kungs drīz tos dabūs, un man paliek cerī-
ba, ka Ziemeļa kungs tad mēģinās novērst visas tās
netaisnības un vienas partiļjias terroru. Šis terrors
izpaužas caur vietējo apriņķa valdes priekšsēdētā-
ju, kas tanī pat laikā ir arī apriņķa skolu valdes lo-
ceklis. Visi Liepājas apriņķa un arī pilsētas skolo-
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taji ir naidīgi noskaņoti pret viņu, ir ļoti neapmieri-
nāti ar viņa rīcību. Tie, kas pazīst Līča kungu un
pazīst viņa egoistiskos uzskatus savas partijas labā,
tiem šis jautājums ir skaidrs.

Ievērojot to, ka mēs, progresīvā apvienība, at-
zīstam, ka nedrīkst būt tā, ka Latvijas vienpadsmi-
tā pastāvēšanas gadā mūsu progresīviem skolotā-
jiem vēl jāgriežas pēc atbalsta pie deputātiem, jo
citur viņi atbalsta nevar rast, kas ir kauns Latvijas
demokrātijai — jaarī izglītības ministrs saka, ka
viņš skolotājus spēs glābt, mēs tam neticam un
par Izglītības ministrijas budžetu balsot nevaram.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav, pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam.

Referents J. Annuss: Budžeta kommisijas vai-
rākuma vārdā es lūdzu Augsto namu Izglītības mi-
nistrijas kārtējo izdevumu budžetu pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie Izglītības mini-
strijas kārtējo izdevumu budžeta nekādi priekšliku-
mi nav iesniegti. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevu-
mu VIII daļa — Izgilīitīlbasministrija. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Izglītības ministrijas kārtējo izdevu-
mu budžeta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par Izglītības ministrijas kārtējo izdevumu bu-
džeta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos. kas
atturas. Tādu nav. Par kārtējo izdevumu VIII da-
ļas pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret — 32 balsis.
Kārtējo izdevumu VIII dala pieņemta.

Tagad atgriežamies, pie kārtējo izdevumu VII
daļas. Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Budžeta kommisijā no-
raidīja deputāta Rozentāla priekšlikumu pie 7. daļas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts M. Ro-
zentāls iesniedzis priekšlikumu:

«Kārtējo izdevumu VII daļā, tek. Nr. Nr. 118—121,
§§ 1.—4. strīpot kreditu kopsummu Ls 323.660.—; tai pašā daļā
tek. Nr. 135, § 1. strīpot Ls 297.228.—. tek. Nr. 136. § 2. strīpot
Ls 95,241.—, tek. Nr. 137, § 3. strīpot Ls 16.29®.—, tek. Nr. 138,
§ 4. strīpot Ls 2.540.—, tek. Nr. 140, § 8. strīpot Ls 3.500.—,
un šo kreditu kopsummu Ls 738.467.— pārnest uz ārkārtējo iz-
devumu IX dalu, tek. Nr. 445, § 68. ievedot jaunu punktu 11.:
«Aizdevumi rentniekiem un graudniekiem Lsī 738.467.—»—»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz_ balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lū-
dz^ pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Rozentāla priekšlikumu nodotas 29 balsis,
pret — 48 balsis._ Priekšlikums noraidīts. — Nobal-
sošana nāk kārtējo izdevumu VII dala kommisijas
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret VII da-
lās pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
VII dalās pieņemšanu nodotas 48 balsis, pret tās
iDieņemišanu nodots 30 baku. Kārtējo izdevumu
VII dala kommisijas redakcijā pieņemta. — Kārtējo
izdevumu IX dala — Finanču ministrija.
(Tek. Nr. Ls

IX. Finanču ministrija.
a. Valsts saimniecības departaments.

258.V.56. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 308.317.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 24.464— 332.781.—
259. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 14.891.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 20.020.— 34.911—

.60. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 35.208.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 8.570 —

Tek. Nr. L»

3. Citi saimniecības izdevumi 5.470.—
4. Ēku un te'jpu tekošais re-

monts 20.000.— 69.248.—

261. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 6.554.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 1.850.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 380.— 8.784.—

262. §5. Eku pamatremonti 10.000.—
263. §6. Izdevniecības izdevumi.

2. Periodiski izdevumi
(pielikums Nr. 15) 1.—

3. Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. 1.499.— 1.5O0.—

264. §10. Informācija un propaganda.
1. Informācija 600.—

265.V.50. §49. Pabalsti kooperācijai.
1. Kooperāciju centrālai

organizācijai 19.000—
3. Krēditkooperācijai 8.000.—
4. Apdrošināšanas kooperā-

cija^ _ 4.200.—
5. Patērētāju kooperācijai 6.000.— 37.200.—

266.V.56. §57. Naudas zīmju izgatavošana
un viltojumu novēršana.

1. Naudas zīmju izgatavo-
šana 204.861.—

2. Viltojumu novēršana 3.900.—
3. Metālnaudas kalšana 2.500.— _ 21L261.—

267.V.61. §62. Iekšējie parādi un procenti.
1. 1920. g. 4% prēmiju aizņē-

muma tiražēto obligāciju
izpirkšana 9.400.—

3. Procentu nomaksa par
l'928._ g. 5% neatkarības
aizijemumu 5.000.—

3. Procentu nomaksa par
1920. g. 4% prēmiju
[aizņēmumu 481000.— ©2,14100—

268. §63. Ārējie parādi un procenti.
1. Parāda nomaksa Ziemeļ-

amerikas savienotām
valstīm 525.000 —

2. Parāda nomaksa An-
glijas valdībai 1.912.500 —

3. Procentu nomaksa par
ārējo aizņēmumu no
Svenska Tāndsticks
Aktiobolaget 1.890.000.— 4.327.500.—

269.V.56. §66. Aizņēmumu realizācijas
izdevumi.

1. Iekšējā aizņēmuma rea-
lizācija 400.—

270. §77. Eku jaunbūves 6.000—
271.V.84. §95. Nepareizi iemaksāto ieņē-

mumu summu atmaksas 150.000.—
272.V.85. §100. Fonds neparedzamām

vajadzībām 2.150.000.—
Kopā valsts saimniecības
departamentam 7.402.585.—

1

b. Tirdzniecības un rūpniecības departaments.

273.V.49. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 242.232.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 25.910.— 268.142.—
274. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 18.315.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 11.364— 29.679 —

275. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 3.060.—
3. Citi saimniecības izdevumi 2.065.— 5.125—

276. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 7.836.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 2.100—
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 3.490—
7. Apģērbi, apavi un veļa 890.— 14.316—
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Tek Nr. L>

277. §11. Dalību naudas un kon-
ferences.

1. Dalību naudas 1.000.—
Kopā tirdzniecības un rūp-
niecības departamentam 318.262.—

c. Nodokļu departaments.

278.V.57/58. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 1.658/242.—
2. Virsdarbi. brīva līguma

pagaidu darbinieki 133.012.— 1.791.254.—
279. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 55.700.—
2). Citi pārvaldes izdevumi 62.000.— 117.700.—

280. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 41.660.—
3. Citi. saimniecības izdevumi 3.670.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 670.— 46.000.-
281. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 10.000.—

2. Zinātnes un mākslas
.priekšmeti 600.—

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 3.250.— 13.850.—

282. §58. Nodokļu zīmju izgatavošana.
2. Zīmogmarkas 25.000.—
3. Vekseļu blanketi 6.000.—
4. Tirdzniecības un rūp-

niecības zīmes 2.400.—
5. Patenti un bandroles 171.000.— 204.400.—

283. §95. Nepaireizi iemaksātu ieņē-
mumu summu atmaksas 300.000—

284. §199. Dažādi izdevumi.
4. Analizēs 5O0.^_

Kopā nodokļu departamentam 2.473.704 —

d. Muitas departaments.

285.V.59. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 2.160.000.—
2. Virsdarbi, bfiva līguma

pagaidu darbinieki 10.000.— 2.170.000—
286. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Cēla izdevumi 30.000.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 70.000.— 100.000 —

287. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana '60.000.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 7.500.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 10.000—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 3.500.— 80.000.—
288. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 28.000.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 500.—

4. Satiksmes līdzekļi 5.000 —
7. Apģērbi, apavi un veļa 500.— 34.000.—

289. §5. Ēku pamatremonti 1.000—
290. §6. Izdevniecības izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas,
formulāri u. c. 3.000.—

291. §8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādāšana 60.000'.—

292. §11. Dalību naudas un kon-
ferences.

1. Dalību nauda 1.500.—
293. §60. Atmaksājami muitas izdevumi.

1. Izdevumi kontrabandas
lietās 3.000.—

Kopā muitas departamentam 2.453.500.—

e. Jūrniecības departaments.

294.V.54. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 729.311.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 23.510.— 752.821 —
295. §2. Pārvaldes izdevumi.

Tek. Nh Li

1. Ceļa izdevumi 23.300.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 28.058.— 50.358.—

296. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 12.755.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 360.4191.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 14.300.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 38.520 —
5. Atalgojums peldošo līdzek-

ļu peirsonālam 179.423.- 605.489.—
297. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.260.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 6.400.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi ' 400—

4. Satiksmes līdzekļi 1.420.—
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 125.100.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 11:937.— 148.517.—

298. §5. Eku pamatremonti 56.767—
299. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 8.850—
2. Periodiski izdevumi 8.600.—
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 3.000.— 20.450.^-
300.V.24. §21. Pabalsti un stipendijas.

1. Pabalsti trūcīgiem
skolēniem , 3.500.—

3. Piemaksas internātiem 900.—
4. Kuģu vadītāju skolai

Ventspilī 4.000.— 8.400 —
301.V.54. §55. Ostu remonti.

1. Ietaises preču kraušanai
un glabāšanai 171.785—

2. Ostu padziļināšana un
tīrīšana 1.011.500—

3. Moli, dambji, krastmalas,
piestātnes un kuģu pie-
sienamās ietaises 106.620.—

4. Ostu labiarīcība 122.690 —
5. Mašīnas, ierīces un i

darba rīki 48.232 —
6. Ostu territoriju aptīrīšana 24.525.—

7. Atalgojums darba mašīnu
personālam 210.459.— 1.695.811 —

302. §56. Ūdensceļu uzturēšana un
uzlabošana.

1. Pētījumi 81.060.—
2. Iekšējo ūdensceļu tīrīšana

un regulēšana 70.104.— .
3. Ūdensceļu apzīmēšana 133.865.— 284.029'.—

Kopā departamentam 3.621.642.—

Jūrskolas un kuģu mēchaniķu skolas.
303.V.24. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 132.311—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 4.120.— 136.431.—
304. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 986.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 1.601.— 2.587.—

305. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 12.280.—

3. Citi saimniecības izdevumi 1.875.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 800.— 14.955 —
306. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 2.704.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 14.786.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 100.— 17.590.—

307. §15. Mācības materiāli 2.150. -
308.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 3.700.—
Kopā jūrskolām un kuģu
mēchaniķu skolām 177.413.—
Kopā jūrniecības departamentam 3.799.055 —
Kopā IX daļai 16.446.106.—
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PIELIKUMS Nr. 15
(pie valsts izdevumu budžeta tek,
Nr. 263).

Finanču ministrijas žurnāla «Ekonomista» budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.

I. Peļņa. v i

§ 1. Operatīvās daļas peļņa 15.593.—
Paredzamais zaudējums l.—?

l Kopā 15.594.—
~

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 12.912.—
§ 2. Administrācijas pāirvaldes izdevumi 2.682.—

Kopā 15.594.—

!„ . '' ! B. Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
§ 1. Uzņēmuma kapitāla brīvie līdzekļi 300.—

II. Izdevumi.

§ 1. Inventāra jauniegadāšana 300.—)

Vārds deputātam Lorencam.
K. Lorenes (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Apstājoties pie Finanču ministrijas iz-
devumu budžeta, mums būs jārunā par to resoru,
kura uzdevums ir kārtot valsts saimniecisko dzīvi,
noteikt mūsu valsts satfnniecifcko polītīku,'un aktīvj
iejaukties valsts saimnieciskās dzīves likteņa veido-
šanā. Ja jau zemēs, kur ir normāli" saimnieciskie ap-
stākļi, ja vecās valstīs, kur saimnieciskā dzīve ir ie-
virzījusies zināmās sliedēs, zināmā gultnē, kur visi
saimnieciskie procesi ir jau noformējušies, kur
saimnieciskās dzīves elementi ir lielā mērā jau iz-
kristalizējušies, finanču resoram ir ļoti liela nozī-
me, tad jo lielākai nozīmei finanču resoram vaja-
dzētu būt jaunās valstīs, kur viss atrodas vēl tap-
šanas un veidošanās procesā, zemēs, kuras pārdzī-
vo zināma mērā permanentu, ilgstošu saimniecisku
krizi.

Manjiekas, ka šinī namā nebūs divu domu par
to, ka musu zemejr iegājusi beidzamos gados ļoti
smaga saimnieciska stāvoklī, ilgstošā, permanentā
saimnieciska krizē. Šī krize nav ķērusi tikai vienu
nozari,_ kā te bieži runā, tikai lauksaimniecību, bet
ta ir ķērusi kā rūpniecību, tā tirdzniecību, tāpat arī
pārējos mūsu valsts saimnieciskos laukus. Šaikrizei
ir nopietnāka nozīme nekā domā mūsu pilsoniskie

I

tautsaimnieki.
Ja paskatāmies uz bankrotiem mūsu saimniecī-

ba, tad jāsaka, ka bankrotējošo uzņēmumu skaits
vienmēr aug; šis bankrota vilnis veļas ar katru ga-
du augstāk un klust ar katru gadu plašāks. Ja ņe-
mam kaut šogadu, kur daudzi domāja, ka pagāju-
ša gada labvēlīgā raža būs atstājusi uz viņu pozitī-
vu iespaidu, tad redzam, ka taisni pagājušā gadā
bankrotu vilnis ir bijis augstāks nekā jebkuru katru
gadu. Ja 1928. gadā bankrotējušo uzņēmumu skaits
bija nepilns_ simts, kādi 80—90 uzņēmumi, tad pa-
gājuša gada šis skaits ir jau pāri simtam —
114—120.

Ja ņemam bankrotējušo uzņēmumu summas,
tad redzam, ka tās izteicas ar katru gadu plašākos
un plašākos skaitļos. Aizrādīsim tik uz tiem lieliem
bankrotiem, kas ķēra pagājušā gadā kokrūpniecī-
bas uzņēmumus, tāpat lieliem bankrotiem, labī-
bas tirdzniecībā, kā arī uz bankrotiem, kas ir ķē-
ruši pēdējos mēnešos veselu rindu lauksaimniecisku
uzņēmumu. Ja atmetīsim nost tos skandaliozos ele-
mentus, kas ar šiem pēdējim ibanikroti-em saistīti,
tad varēsim teikt, ka tie ir zīmīgi un raksturīgi un

norada uz ļoti smagam grūtībām, kādas pašreiz
pārdzīvo vesela rinda saimnieciskās dzīves nozaru.

Vēl bēdīgāk ir ar protestēto vekseļu skaitu. Ari
to skaits pagājušos gados ir sistemātiski audzis —
audzis gan skaitliskā ziņā, gan ar protestēto vek-
seļu summām. Bīstama parādība pagājušā gadā bi-
ja tā, ka agrāk protestā gāja galvenam kārtām lielo
uzņēmumu vekseļi, bet pēdējā gadā. protesta vilnis
ir ierāvis sevī sīkos uzņēmumus, jo sevišķi lauk-
saimniekus un pilsētu sīkos tirgotājus un rūpniekus.
Tā protestēto vekseļu skaits ir audzis pēdējā gadā
no 150.000 uz 183.000, bet protestēto vekseļu sum-
ma ir kritusi no 41,8 miljoniem uz 39,2 miljoniem la-
tu. Tas nozīmē, ka vekseļi nāk no sīkiem saimnie-
ciskiem uzņēmumiem, pie kam šo protestēto vek-
seļu skaits ar katru mēnesi aug. Pagājušā gadā
caurmērā šis skaits sasniedza 15.000 vekseļu mēne-
sī, bet pēdējā laikā ir jau pārsniedzis 20.000. Tas
liecina, ka saimniecisko grūtību vilnis rauj sevī iek-
šā arvien jaunasun jaunas saimnieciskās dzīves no-
zares.

Tas pats salkanus par nekustamu īpašumu
pārdošanu torgos. Nekustamu īpašumu pārdošana
torgos Latvijā ar katru gadu vairojas. Raksturīgi,
ka pēdējais gads, kas nebija tik nelabvēlīgs mūsu
lauksaimniekiem, kā šis pēdējais gads, ir sasnie-
dzis un devis rekorda skaitli. Iepriekšējā gadā ne-
kustamie īpašumi bija nākuši torgos apmēram 1060.
Pagājušā gadā nekustami īpašumi gājuši torgos
1694, ta tad gandrīz 1700. Ulmaņa kungs savā bie-
za grāmata «Kā pacelt Latvijas lauksaimniecību»
ir atzīmējis, ka mūsu lauksaimnieki, kad tie pārdzī-
voja savu grūtāko krizi laikmetā no 1894. līdz 1904.
gadam, torgos nolaida tik 600 nekustamu īpašumu.
Tagad, turpretim, vienā pagājušā gadā lauku ne-
kustamo īpašumu nonākuši torgos 1374 jeb par 600
vairāk neka iepriekšējā gadā. Tas rāda tik, cik
dziļas grūtības pārdzīvo mūsu saimnieciskā dzīve.

Diezgan bīstamair arī tā parādība, ka asi sa-
mazinās ārzemju valūtas krājumi, lai gan mūsu pil-
soniskie tautsaimnieki par to runā mierinoši, jo mū-
su valūta, luk, esot segta pāri par 100%. 1928. ga-
da Latvijas banka ārzemju valūtas krājumu bija pā-
ri par 86.000.000 latu. Pagājušā gada beigās tienoslīdēja līdz 42.000.000 latu; ar vārdu sakot —
50% no visa musu valūtas krājuma pēdējos divos
gados ir samazinājušies. Pēdējos mēnešos valūtas
krājumi it ka sak uzlaboties un no jauna sasnieguši
50 miljonus. Bet ja jus uzmanīgi vērosit mūsu ārē-
jas tirdzniecības bilanci un salīdzināsit to ar iepriek-
šējo gadu, tad redzēsit, ka šis gads ir nesamērīgi
labvēlīgāks neka_ pagājušais gads, ka mūsu ek-
sports aug straujāk un imports samazinās, kas rada
labvēlīgus apstākļus Latvijas bankas valūtas krā-
jumiem, kapec tiem_vajadzēja papildināties daudz
straujāk neka to novērojam pēdējā laikā. Ja tas ne-
notiek, tad te darbojas arī citi faktori, proti, ka ār-
zemju kapitāli neuzticas mūsu saimnieciskiem ap-
stākļiem, musu saimnieciskai drošībai un sāk no
Latvijas plūst prom. Tā ir diezgan draudoša pa-
rādība.

Ja ieskatāmies ārzemju oikonomiskā presē, tad
pēdējos mēnešos tur bieži vien atrodam vērtējumus,
kas stipri nelabvēlīgi Latvijai. Nesen arī vietējā
prese_ parādījās kāda Amerikas finanču koncerna
pārstāvja aizrādījumi ārzemēs par Latviju, kuros
sacīts, ka Latvija_ pašlaik esot saimnieciskā ziņā
viena no nedrošākam zemēm Eiropā. Attiecīgais
slēdziens no tā, ka liela daļa ārzemju kapitālu kļūst
vai nu atturīgi pret Latviju, vai aizpeld prom no
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mūsu uzņēmumiem, no mūsu kredītiestādēm. Tas
nerunā par labu mūsu saimnieciskās dzīves attī-
stībai.

Tāpat ar katru gadu aug nodokļu parādi, parā-
di valstij, pašvaldībām. Tirdzniecības, rūpniecības
un lauksaimniecības uzņēmumu parādi valstī ir sa-
snieguši 10.000.000 latu. Arī tas liecina, ka Latvi-
jas saimnieciskās dzīves apstākļi kļūst arvienu sma-
gāki.

Tādos apstākļos mēs dabīgi varējām gai-
dīt, ka finanču ministris, kura pienākums ir kārtot
saimniecisko dzīvi, novērst ar sapratīgu un tālre-
dzīgu polītiku pašreizējos nelabvēlīgos apstākļus,
kura pienākums ir vadīt mūsu tautsaimnieciskopo-
lītiku, nāks šeit Saeimā ar saimnieciskās dzīves at-
tiecīgu novērtējumu un rādīs, ka viņš meklē Izeju
no pašreizējām saimnieciskām grūtībām. Un tie-
šām, finanču ministris Petrevica kungs nāca šeit
Saeimā ar diezgan garu deklarāciju, par ko sevišķi
atzinīgi izteicās to partiju prese, pie kuras pieder
finanču ministris Petrevica kungs, galvenā kārtā
«Latvis». Sisi laikraksts rakstīja, ka finanču mini-
stris savā runā centies nospraust saimnieciskās po-
lītikas vadošās līnijas, tā tad mēģinājis dot saimnie-
ciskai politikai noteiktu virzienu.

iJVLan būtu īsumā jāapstājas pie ministra kunga
garās deklarācijas.

īsi saņemot, deklarācijas, saturs ir šāds. — Vis-
pirms ministra kungs apstājās pie mūsu nodokļu po-
litikas un teica,,ka mūsu nodokļu skrūve esot pār-
skrūvēta un pārslodzīta/, ka līdzekļus izpumpējot
no privātiem uzņēmumiem un uzkrājot dažādos
valsts fondos, kas nebūt neesot vēlams. Sevišķi
nevēlami tas esot mūsu tagadējos/ saimnieciskos ap-
stākļos, trūkstot kapitāliem. Ministra kungs aizrā-
dīja, ka privātie uzņēmumi brīvos līdzekļus aizvien
varot lietderīgāk izlietot. Tāds ir finanču ministra
uzskats. Pēc viņa domām — mūsu nodokļu skrūve
ir pārāk 'saskrūvēta, pārāk daudz mēs izpumpējam
līdzekļu no privātām saimniecībām, kam jādarot
gals. Mums jāpanākot, lai mūsu saimniecība atbrī-
votos no nodokļu nastas, lai saimniecības nozares
gūtu jaunas kapitāla asinis, jaunu līdzekļu cirkulā-
ciju.

Ja pieejam pie mūsu nodokļu sistēmas, tad arī
mums jākonstatē, ka mūsu nodokļi tiešām pēdējos
gados ir strauji auguši. Tā 1922. gadā nodokļi deva
valsts budžetam 65 miljonus latu, bet pagājušā gada
un š. g. budžetā tie ir sasnieguši 100 miljonu latu
lielu summu. Tā tad 8 gadu laikā nodokļu nasta ir
kāpusi no 65 miljoniem latu uz 100 miljoniem latu.
Bez šaubām, tas ir liels pieaugums.

Finanču ministra kungs galvenā kārtā bēdājas
par tiešiem nodokļiem un runā par to, ka ar tiešiem
nodokļiem apgrūtināta rūpniecība, apgrūtināta tirdz-
niecība un lauksaimniecība. Bet ministra kungs
absolūti aizmirst plašas iedzīvotāju masas, kuras
spiež netiešo nodokļu skrūve; šeit finanču ministra
kungs nav turējis par vajadzīgu pārbaudīt datžus
skaitļus. Taisni pēdējos gados krīt tiešo nodokļu
procents mūsu budžetos, bet ļpieaug nodokļi, kas
gulstas galvenā kārtā uz trūcīgākām iedzīvotāju ap-
rindām. Piemēram ienākuma nodoklis 3 gadu laika
ir kritis no 3% uz 1,96%; nekustamas mantas no-
doklis no 2,68% ir kritis uz 2,3%; tirdzniecības-
rūpniecības no 2,93% uz 2,67%. Bet tanī pat laika es
Jums minēšu skaitļus, kādā attiecībā auguši netiešie
nodokļi. Muitas nodoklis pieaudzis no 27% uz 31%
un akcīzes nodoklis pieaudzis no 10% uz 11,2%—
tā tad netiešie nodokļi budžeta auguši no 37% uz
42%. Tas liecina, ka nodokļu smagums, nodokļu
asums vēršas galvenā_ kārtā pret nemantīgākam,
saimnieciskā ziņā vājākam iedzīvotāju aprindām.

Ja finanču ministra kungs gribētu runāt par no-
dokļu skrūves atslābšanu, par nodokļu nastas at-
vieglinājumu, tad, man liekas, šim jautājumam va-
rētu pieiet no divējādai viedokļa. Vispirma kārtā
varētu runāt par nodokļu nastas pārkārtošanu, par
nodokļu nastas pārnešanu uz saimnieciski stiprā-
kiem pleciem, uz aprindām, kuras šo nastu varētu
mazāk just. Tas būtu viens ceļš. Otrs ceļš būtu,
ja finanču ministris, redzot mūsu siafimnieciskās
grūtības, samazinātu mūsu valsts smagāko izdevu-
mu budžetu un vispirma kārtā samazinātu neražīgos
izdevumus, kuriem nav nekādas tautsaimnieciski
pozitīvas lomas. Bet no finanču ministra kunga
mēs nedzirdējām šo vēlēšanos piegriezt savu skatu
šiem jautājumiem,

Mūsu izdevumu budžets sasniedzis jau 180 mil-
jonu latu, kas gulstas visvairāk un vissmagāk uz
plašākām iedzīvotāju masām. Latvija laikam būs
pieskaitāma pie tām valstīm, kas vislielāko procentu
no tautas ienākumiem ņem atpakaļ dažādu nodokļu
veidā no iedzīvotājiem. Mūsu tautsaimnieki neap-
rēķinājuši, ka Latvijas valsts saimnieciskie ienāku-
mi sasniedz 900 miljonu latu, tā ka uz katru iedzī-
votāju iznāk 500 latu. Dažādu nodokļu veida, ka
vals/ts un pašvaldību nodokļu veidā, tā ari citu no-
devu veidā no katra iedzīvotāja valsts un pašvaldī-
bas saņem 120 latu. 20% no tautas nenākumiem
ņem atpakaļ valsts un pašvaldības dažādu nodevu
veidā. Latvija starp Eiropas valstīm laikam būs
pirmā rindā ar šo savu nodokļu smagumu.

Ja paskatāmies, kā tas ir citās zemēs, tad re-
dzam, ka Krievija ir vienīgā valsts, kura šinī ziņā
stāv augstāk, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Krie-
vijas vallsts budžets nav administratīvs budžets, bet
viņas saimnieciskās sistēmas dēļ tas ir saimnieciski
operatīvs budžets. Krievija ar savu saimniecisko
budžetu tikai zināmā mērā pārsniedz Latviju šinī
ziņā. Pārējās valstis neuzrāda tik lielus apgrūtinā-
jumus saviem iedzīvotājiem ar dažādiem nodokļiem.
(L. ausēja starpsauciens.) — Pareizi, Ausēja
kungs! —

Ja gribam šo smago nodokļu nastu atvieglot,
mums jāmēģina atrast citus ceļus, citas iespējas.
Vispirms, mums jādomā par neražīgo nodokļu un
nodevu samazināšanu. Daudz pair to runā pilso-
nības aprindas, un arī finanču ministra kungs runā-
ja par to Latviešu biedrības zālē savā pēdējā refe-
rātā. Beit ko saka mūsu pilsoņi un finanču minisitra
kungs? — Lūk, mums esot pārāk lieli nodokļi, ko
valsts maksājot sociālai likumdošanai, slimo kasēm,
bezdarbniekiem, vecuma apdrošināšanai u. t. t,
u. t. t. Paņemiet paša finanču ministra 1kunga sa-
stādīto pārskatu, kur analizētas mūsu izdevumu bu-
džeta summas. Jūs redzēsit, ka tās summas, par ko
jūs tik daudz runājat un raudat — sociālai likumdo-
šanai, slimo kasēm, vecuma apdrošināšanai, bez-
darbniekiem' u. t. t, mūsu budžetā sistemātiski sa-
mazinās pēdējos 3 gados, ka tās sastāda ļoti niecī-
gu daļu mūsu valsts budžeta izdevumos. Bezdarba
apkarošanai mūsu valsts izdevumos paredzēts tikai
V_% un piemaksām slimo kasēm —? nepilni 2%; tā
tad strādnieku sociālai likumdošanai, bezdarba ap-
karošanai un slimo kasu vajadzībām dod tikai 2,5%
no valsts izdevumu budžeta.

Jūs loti labi zināt,_ ka tanī laikā kara resorā
izdevumiem,, bruņošanāsi vajadzRIbām izdod .23%.

* Mazai' valstij, kurai ir ļoti maz tautsaimniecības ie-
nākumu, kuras iedzīvotāji smagi apgrūtināti nodok-
ļiem, kuras samniecības nozares un vispār saimnie-
ciskie resursi ir ļoti ierobežoti, ir nepanesami izdot
23% bruņošanās vajadzībām. Ikvienam sapratīgam
finanču resora vadītājam būs nopietni jāpadomā, kā__________________________________________________________________?
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samazināt šos nevajadzīgos, šos neproduktīivos iz-
devumus bruņošanās vajadzībām. (Starpsaucieni.)
Šieizdevumi agri vai veļu jums bus jāsamazina, vai
nu jūs: to gribat, vai' nē. Dzīves apstākli jus pie-
spiedīs to darīt.

Man liekas, katram ir skaidrs, ka mazās Latvi-
jas stāvoklis lielu valstu ceļu krustojuma neatkarā-
jas no stiķu aritmētikas^ vai zemūdeņu, veikliem ma-
nevriem. Ķīšezerā. Man liekas, ka musu drošība
atkarājas no mūsu labam attiecībām ar kaimiņiem
uz vienu vai otru pusi, no sakariem un līgumiem un
no tā, cik lielā, mērā Latvijas saimnieciska politika
pratīs, saimnieciskās attiecīlba__ .ar kaimiņvalstīm no-
stādīt tā, lai mēs starptautiska saimnieciska apgro-
zībā nekļūtu par šķērsli, bet par veicinošu faktoru.
Tāpēc uz tiem milzīgiem izdevumiem, kādus mes iz-
dodam bruņošanās vajadzībām, imesļ būsim drīz
vien spiesti skatīties ļoti nopietni. Tas butu veids,
kā samazināt smago nodokļu nastu, kas musu. taut-
saimniecību tiešām nospiež. (F. Ausēja starpsau-
ciens.) Kādi piemēri? (F, Ausējs no vietas: «1.
decembrī!»)

Galu galā 1. decembra notikumi Igaunijā nebūt
neliecina, ka ir iegūts attaisnojums tiem, ilīdzekļieim,
kas aprij tik milzīgas summas no tautas ienāku-
miem. Tie notikumi, bija tik šauri, ka ar iekšējas
aizsardzības līdzekļiem, kādi bija Igaunijai, viņi va-
rēja tāpat kādas stundas laikā tikt gala.

Es domāju, ja šīs saimnieciskās grūtības ies
tālāk, tad arī jūsu finanču ministris galu g_ala bus
spiests pie šī jautājuma apstāties. Pagaidam_ jūsu
finanču ministris šo ceļu mūsu nodokļu lauka ne-
redz, bet runā tai valodā, kādā runā pašlaik Vācijas
lielbanku orgāni, kur Vācijā ir nodibinājusies labā
pilsoniskā valdība. Ari tur šie baņķieri atklāti rak-
sta, ka Vācijas tautsaimniecība cieškapitāla trūku-
ma dēļ, ka vajagot ielaist svaigas asinis viņu taut-
saimniecībā. Tāpēc — nost ar tiešiem nodokļiem
un nodevām, atbrīvojiet vācu rūpniekus un agrarie-
.šuis — un pārkārtojiet valsts nodokļu sistēmu ta,
lai tie gultos uz plašākām masām, padarait visus
nodokļus par masu nodokļiem. (K. Ulmaņa starpsau-
ciens.) Jā, Ulmaņa kungs, arī jūsu ministris no-
dokļu lietā runā tādā pat valodā, kā Vācijas liel-
banku orgāni. Pa to ceļu, acīmredzams, grib soļot
arī jūsu ministris. Runājot ipar_saimnieciskaim grū-
tībām, finanču ministris _apstājās arī pie Latvijas
rūpniecības stāvokļa. Pēdējā laikā Finanču mini-
strijas saimnieciskā padome ir noturējusi veselu
rindu apspriežu par rūpniecības stāvokli, kur mu-
su rūpnieki no visām rūpniecības nozarēm, gan no
gum'iijrūpniecīlbas, tekstilrūpniecības, imetāllu, apa-
vu u. t. t, no visām pusēm' sauc, ka Latviju no-
spiež ārējā konkurrence, — negodīgā dempinga
sistēma, kas nospiež mūsu rūpniecības attīstību un
velk pāri strīpu mūsu rūpniecības izredzēm. Rūp-
nieki prasa jaunas muitas, jaunu aizsardzību un
aktīvu polītiku no finanču ministra.

Saimnieciskā padomē mēs nedzirdējām, ka fi-
nanču ministris būtu piegājis ar sapratīgu skatu un
analizi un pateicis mūsu rūpniekiem, kur meklējams
ļaunums un pašreizējo grūtību cēloņi, vai tas meklē-
jams pārspīlētā forsētā importā, vai mūsu iekšējās
ražošanas krišanā, vai ari mūsu iekšējā patēriņa
jaunās prasībās. Finanču ministrim vajadzēja re-
dzēt un saprast, ka pēdējos gados ne tikai Latvija,
bet visa starptautiskā saimnieciskā dzive pārdzīvo
nopietnu pārveidošanās procesu. Tirgus trūkums
Austrumeiropā, izvedumu sašaurināšanās, cīņas

. starp atsevišķām valstīm, technikas nepieredzēti
sasniegumi un masu ražošanas pārprodukcija spiež
atsevišķas zemes meklēt savu fabrikātu novietoša-

nai jaunas iespējas. Visas valstis doma par iekšējo
tirgu pirkšanas spēju pacelšanu, un vispirma kārtā
ikvienas zemes rūpniecība spiesta _domat_ par to,
lai"masu fabrikāti būtu arvien vairāk patērētājiem
pieejami. Tāpēc arī novērojam, ka visa pasaulē,
sākot ar Amerikas un beidzot ar Vakareiropas val-
stīm, visur strauji krīt fabrikātu cenas. Mums jārē-
ķinās ar to, ka tā nebūs pārejoša tendence, bet ka
tirgus un cenu līmenis tuvosies stāvoklim, kāds
bija pirms kara.

Bet kas notiek pie mums?_ Mūsu rūpniecība
ir zināmā mērā mākslīgi aizsargāta ar ļoti augstam
aizsargu muitām; mūsu muitas politika, līdzīgi Krie-
vijas Vites un Višņeigrodska imuitas pollitikaļ, au-
dzina mūsu rūpniecību īstas siltumnīcas apstākļos.
Kad sākās starptautiskā tirgū cenu krišanās, Latvi-
jas rūpniecība izrādījās konkurrences nespējīga.
Nu sākās runas par dempinga, sistēmu — prasības
par importa mazināšanu un jauniem valsts atbal-
stiem. Ja ņemsim mūsu eksporta un importa sta-
tistiku, tad redzēsim, ka tanīs nozarēs, par kurām
tik daudz kliedz, imports ir strauji pieaudzis. Tā
politika, ar (kādu līdz šim nodarbojas mūsu finanču
vadība, nevar stiprināt rūpniecības attīstību.

Lai rūpniecību stiprinātu, vispirms vajaga pa-
nākt ražošanas izdevumu palētināšanos, otrkārt —
pareizu krēdita polītiku un treškārt, lai būtu tirgi,
kas nodrošinātu ražoto fabrikātu noņēmējus.

Vispirms ir svarīgi, lai būtu lēts dzinējspēks:
ogles, elektriskā un cita enerģija. Mēs esam izbū-
vējuši neskaitāmi daudz sīku un neracionālu elek-
trības staciju. Savā laikā, kad mūsu partijā bija
«lielā koalicija», mēs jautājumu par jauniem dzinēj-
spēka avotiem padarījām aktīvu un prasījām uzbū-
vēt Doles elektrības staciju. Tagad šis jautājums
no jauna, ierosināts saimnieciskās kommisijas, kas
atzinušas, ka tiešām Doles spēka stacijas izbūve
varētu būt viens no svarīgākiem faktoriem Latvi-
jas rūpniecības attīstībai; bet finanču ministris do-
mā, ka pie tā jautājuma nevaram stāties, ka mums
nav līdzekļu, mums jāgaida, kamēr nāks privāti
koncesionāri. Kommisiju debatēs noskaidrots, ko
varētu dot šī stacija Latvijai. (K Ulmaņa starpsau-
ciens.) Ja nemaldos, Ulmaņa kungs, Jūs savā grā-
matiņā esat minējuši skaitļus, kas rāda, ka Prūsi-
jā, kurā lauksaimniecību s'kaits līdzinās Latvijai,
patērē lauksaimniecībā vien tikdaudz enerģijas, cik
ražo bez Rīgas ēlektrības_ stacijas visas Latvijas
elektrības stacijas kopā. Klektriskā enerģija, no-
ņemot to mazās stacijās, rūpniecībai maksā 30—80
santīmu par kilovatstundu, tanī laikā, kad Dole šo
enerģiju varētu dot par 3—4 santīmiem. (G. Rein-
hards no vietas: «Tik lēti nevar dot! Tas neiet!»)
To nedos pirmā gadā, tas ir taisnība. Bet arī pir-
mos gados Dole dos 10 reižu lētāku enerģiju, nekā
sīkās, neracionālās mazās provinču stacijas. Man
jāsaka, ka mūsu finanču vadība ir par kūtru, lai
tam piegrieztu lielāku vērību, un es domāju, ka,
gaidot uz privātu iniciatīvu, jūs vēl ilgus gadus to
lietu guldīsit.

Tālāk mūsu valsts kredītpolitika. Ulmaņa
kungs aizvien daudz runā par mūsu lauksaimniecī-
bas grūto stāvokli un saka, ka mēs nepiegriežot
lauksaimniecības krēditiem vajadzīgo vērību. Tai-
snība, Ulmaņa kungs, jūsu saimnieciskās aprindas
ieņem svarīgu vietu mūsu valsts dzīvē, bet jums
jāzin, ka no 350.000.000—400.000.000 latu valsts krē-
dita, no summām, ko valsts dod mūsu saimnieci-
skai dzīvei, rūpniecība dabū tikai kādus 65.000.000
latu, t. i. apmēram "?'/« no visiem valsts krēditiem.
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Ņemsim, kaut vai Latvijas bankas pārskatu. Tur
redzams, ka 1924. gadā rūpniecības kreditu bijis
40%, bet 1929./30. gadā — tikai 24,5%.

Man liekas, ka tagad arī Ulmaņa kungs, pēc
pēdējo gadu piedzīvojumiem, kaut arī tikai klusībā,
varbūt, piekritīs, ka lauksaimniecība nņv tā noza-
re, kas varētu nodrošināt mūsu nākotni.

^
Ir jau

labi, ja viņš redz labu nākotni teļos un sivēnos, bet
tomēr drošāka nākotne ir mūsu rūpniecībā. (K. Ul-
maņa starpsauciens: «Es nekrāmējos ne ar teļiem,
ne sivēniem, es skatos uz visu lauksaimniecību, kā-
da tā ir! Arī jūsu pašu pravieši .ārzemēs tagad runa
citu valodu!»)

Mūsu rūpniecības krizes iemesli pa daļai mek-
lējami arī iekšējā tirgus šauros apmēros, jo uz mu-
su šaurās saimnieciskās territorijas nevaram uzbū-
vēt plašu rūpniecību. Mūsu rūpniecība jau tagad
80% strādā iekšējam tirgum un tikai 20% ekspor-
tam. Nevar būt divu domu, ka Latvijas rūpniecī-
bas zelšana iespējama tikai paceļot mūsu eksportu,
iekarojot plašākus tirgus ārzemēs. Nevar teikt, ka
valsts resp. Latvijas bankas krēdita polītika butu
sevišķi veicinājusi Latvijas rūpniecības eksportu.
Latvijas banka, bez šaubām, ir neatkarīga auto-
noma iestāde, bet finanču ministra rokās Latvijas
banka var būt noderīgs instruments, lai kalpotu
Latvijas, saimnieciskās dzīves attīstības vajadzī-
bām. Šinī ziņā tomēr mūsu finanču vadība nav
piegriezusi vajadzīgo vērību. — No visam
147.000.000 Latvijas bankas aizdevumu uņ diskonta
summām uz rūpniecību krīt tikai 32.000.000 latu.
Turpretim uz eksportnozarēim krīt 3 miljoni latu.
Tā ir summa, par kuru nopietni nevar runāt. Valsts
krēdita polītika nav vesta eksportrūpniecībai ve-
ļamā virzienā.

Beidzot—par ārējiem tirgiem. Finanču mhii-
stris savā runā uzsvēra, ka valdība domā par arē-
ja tirgus nodrošināšanu. Kādi šie ārējie tirgi varē-
tu būt? Te būtu nozīme tiem tirgiem, uz kuriem
Latvija varētu celt savu eksportu, vispirma kār-
tā Austrumu Eiropai, Padomju Krievijai. Mēs no-
slēdzām savā laikā līgumu ar Padomju Krieviju
pret pilsonības gribu un pret to aprindu gribu, no
kurām nāk arī finanču ministris. Tagad ir pagājuši
pāris gadu, un, man liekas, nenāksies vēl sevišķi
uzsvērt tās svētīgās sekas, kādas ir šim līgumam
mūsu rūpniecībā. Pēc šī līguma noslēgšanas ir
strauji augusi mūsu tirdzniecības bilance ar Krievi-
ju, kas līdz tam bija pasīva. Pirms šī līguma no-
slēgšanas mūsu rūpniecība eksportēja savus fabri-
kātus par 40.000.000 latu, pēc šī līguma noslēgšanas
fabrikātu eksports ir gandrīz dubultojies. Pagājušā
gadā esam izveduši fabrikātus par 87.000.000 latu;
uz Latvijas — Krievijas tirdzniecību krīt gandrīz
puse no šī eksporta. (Sauciens no vietas: «Bet kāds
ir imports no Krievijas?») Varu jums arī pateikt,
kāds ir imports no Krievijas. Pirms tirdzniecības
līguma noslēgšanas, 1926./27. gadā, šis imports bija
19.700.000 latu liels, pēc šī līguma ar Padomju
Krieviju — 1927./28. un 1928./29. gados
16.800.000 un 17.700.000 latu. Es jums piekrītu, ka
bija jāieved pusfabrikāti, jāieved jēlvielas līguma
pildīšanai, bet jaarī bijām spiesti ievst pusfabrikā-
tus un jēlvielas, lai šo līgumu pildītu, tomēr vis-
maz 40% pārstrādāto fabrikātu ir nākuši par labu
Latvijas tautsaimniecībai. Ja nu tagad jautājam, vai
šī līguma realizēšanā finanču vadība izrādīja vaja-
dzīgo aktivitāti, tad jāsaka, ka taisni otrādi — mūsu
finanču vadība uzskatīja šo līgumu par ļaunumu
kas savā laikā Latvijai uzspiests un jānes kā tāds

_____

ļaunums, ar kuru Latvija gribot negribot ir spiesta
rēķināties. Mēs neredzējām un neredzam ne ma-
zākās Finanču ministrijas aktivitātes, lai atvieglotu
šī līguma realizēšanu, lai izmantotu visas šī līgu-
ma iespējamības, nemaz nerunājot par to, ka Fi-
nanču ministrija mēģinātu paplašināt šī līguma per-
spektīvas. To mēs nedzirdējām ne finanču mini-
stra kunga runās budžeta kommisijā, ne arī viņa
intervijās un veselā rindā finanču ministra kunga
referātu. Man jāuzsver, ka visos šinīs referātos
finanču ministra kungs ne pušplēsta vārda nav mi-
nējis par šī līguma pozitīvām sekām Latvijas taut-
saimniecībā. Tas tikai liecina, ka mūsu finanču va-
dība nebūt nav domājusi piegriezt nopietnu vērību,
lai rastu jaunus ceļus Latvijas tautsaimniecības vei-
cināšanai, lai rastu jaunus tirgus mūsu eksporta
rūpniecībai.

Tagad vēl par vienu nozari, kurai arī ir liela
nozīme mūsu tautsaimniecībā, kurai ir liela nozī-
me taisni mūsu specifiskā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ
un kura var atstāt iespaidu uz pārējām saimniecī-
bas nozarēm, tas ir — mūsu transita kustību. Kad
runājam par Latvijas transita kustību, tad labā
spārnā arvien paceļas balsis, ka mēs pārvadājam
preces par pusvelti un ka transits Latvijas taut-
saimniecībai maz ko dod, ka materiālā ziņā tran-
sits var valsti ļoti maz interesēt. Ja mēs transita
nozīmi vērtējam no tā, cik pudu tiek pārvadāts pa
dzelzceļiem, arī tad jāsaka, ka no 800.000 tonnām
transitpreču vairāk kā 600.000 tonnu krīt uz Krie-
viju. Bet transita kustība dod Latvijas tautsaim-
niecībai daudz vairāk nekā dzelzceļu preču pārva-
dājums. Tas dod apgrozību ne tikai mūsu dzelzce-
ļiem, bet arī tirdzniecībai, rūpniecībai, ostām, ban-
kām, transportam; tas interesē arī Latvijas norē-
ķinu bilanci._ Ir vesela rinda saimniecisku nozaru,
kuras tieši tāda vai citādā veidā ir saistītas ar valsts
transita operācijām. Gribētos jautāt, vai Finanču
ministrija ir piegriezusi vajadzīgo vērību šai no-
zarei._ Vai finanču ministra kungs ir padomājis par
to, ka techniski atvieglot transita kustību, kā tech-
niski pacelt Latvijas valsts transita iespējas? Nē,
tas nav darīts! Jāsaka, ka pēdējā laika notikumi,
piemēram, grandiozais ugunsgrēks, kad pirms pā-
ris dienam nodega Provodņika fabrika, liecina, ka
šinī ziņa nekas nav darīts. Protams, mēs par to
nevaram vainot tikai finanču ministri, bet šis no-
tikums liecina, cik nenokārtoti techniskā ziņā ir
Latvijas transita preču uzglabāšanas apstākļi. Tran-
sita preces jāglabā pusversti garās noliktavās bez
brandmūriem^ bez kādiem nodalījumiem. Uguns-
grēks aprija tūkstošiem tonnu preču. Ir vēl liela lai-
me, ka ugunsgrēks nepārgāja tālāk uz zāģētavu un
dažam citam noliktavām. Dažu dienu laikā varēja
izdegt visa_ eksporta osta. Tas liecina, ka tech-
niskie apstākļi mūsu ostās un noliktavās ir tik pri-
mitīvā līmenī, ka Finanču ministrijai šai lietai va-
jadzēja piegriezt nopietnu vērību. MācaitSes' no
citam valstīm, piemēram, no Vācijas. Ko Vācija
dara šinī ziņā? Vācija, lai sekmētu transita apgro-
zību caurJKaralaučiem un Hamburgu, uzbūvē vis-
modernākās noliktavas, ierīko labus pievedceļus,
rada speciālus privileģētus kreditus un dara visu
iespējamo, lai techniski un financiāli ideāli apkalpo-
tu tās operācijas, kas valstij dod lielus saimnieci-
skus plusus. Mūsu finanču resora vadība, turpre-
tim, gul pilnīgā mierā, nemaz par to neinteresējas.
Tas liecina tik to, ka mūsu finanču resora vadība
ir ārkārtīgi pasīva jautājumos, kas valsts tautsaim-
niecību dziļi interesē.

Un tagad beidzot pāriesim pie nozares, kurai
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finanču ministris veltīja lielāko uzmanību, t. i. pie
mūsu lauksaimniecības. Arī mūsu frakcija piekrīt,
ka Latvijas lauksaimniecība pēdējos gados, bez
šaubām, pārdzīvo smagu krizi; arī mēs piekrītam,
ka tai ir maksāšanas grūtības, ka pieaugušas) ūtru-
pes, ka lauksaimniecības produktu cenas kritušās,
ka jūtamskapitāla trūkums. Šie apstākļi liecina, ka
mūsu lauksaimniecība ir nonākusi lielās grūtībās,
pārdzīvo smagu krizi. Bet būtu aplami» ja mēs mē-
ģinātu meklēt atbildi šai lauksaimniecības krizei ti-
kai Latvijas iekšējos apstākļos. Es domāju, ka arī
pilsoniskais spārns piekritīs, ka šīs krizes cēloņi
meklējami dziļāk, tāpat kā rūpniecībā. Arī lauk-
saimniecībā šai krizei ir dziļi starptautisks raksturs.
Tāpēc ir pārsteidzīgi nākt ar nepārdomātiem pro-
jektiem un rēķināt, ka šī krize ir ātri pārejoša. Ne-
vajaga sevi maldināt ar illlūzijārn, Ika šo krizi pār-
dzīvos tuvāka gaidā, nevajaga sevi maldināt ar do-
.mami, ka" tas, ko pārdzīvoj£im pašlaik, būs ātri pār-
varams. Tai laikā, kad rūpniecība visā pasaulē ir
jau tālu aizgājusi savu darba un ražošanas metodu
attīstībā, kad rūpniecības ražošanas technika un
ražošanas veidi ir sasnieguši augstumus, par kā-
diem pirms dažiem gadiem vēl nesapņojām, tai laikā
ne tikai mūsu, bet arī citās zemēs lauksaimniecībā
lieto diezgan primitīvas metodes, ražošanas veidus
un darba organizāciju, kas maz atšķiras no tā, kas
bija pirms gadu desmitiem. Tas nevarēja neatstāt
iespaidu uz fabrikātu un lauksaimniecības produk-
tu maiņas procesu. Es domāju, ka šī lauksaimnie-
cības krizejieizbegami novedīs pie veselas techni-
skas revolūcijas visu zemju lauksaimniecībā, pie
revolūcijas technika, metodēs, un, ja gribat, oie
lauksaimniecības revolūcijas iekšējā darba meto-
des un ražošanas veidu organizācijā. Šī lauksaim-
niecības revolūcija ir neizbēgama, lai izvestu lauk-
saimniecību no pārdzīvojamās smagās krizes. Jo
zemāk ir technika kādā valstī, jo krize ir sma-
gāka.

Ja ņemsit Latvijas stāvokli starp Eiropas val-
stīm, tad jāsaka, ka Latvija lauksaimniecības ra-
žīguma ziņā stāv pēdējā vietā visās ražojumu no-
zarēs, vienalga, vai tas būtu graud- vai' lopkopībā.
Mūsu lauksaimniecības ražība stāv divi, pat trīs-
kārtīgi zemāk nekā tanīs valstīs, kas pratušas sa-
vu lauksaimniecību pacelt uz augstāka kultūras lī-
meņa. Ja nāk no lauksaimnieku aprindām un sa-
ka, ka mums jārēķinās ar Latvijas klimatiskiem un
ģeogrāfiskiem apstākļiem, tad man jāsaka, ka
daudz grūtāki klimatiskie apstākļi ir Somijā un citās
ziemeļu valstīs, tāpat nav daudz labāki Dānijā. Mēs
ziņām, ka Somijā viņas grūtajos klimatiskos ap-
stākļos lauksaimniecības produkcija ir pusotras rei-
zes augstāka nekā Latvijā, nerunājot par Dāniju,
kas ir desmitkārt aizgājusi priekšā Latvijai. Labi
klimatiskie apstākļi ir Portugālē, Rumānijā un Spā-
nijā, bet mēs redzam, ka tās ir palikušas savā ra-
žībā pakal visām zemēm Eiropā. Tā tad nevis kli-
matiskos apstākļos, bet gan ražošanas technika,

, metodēs un darba organizēšanā mums jāmeklē iz-
eja no mūsu smagā lauksaimniecības stāvokļa
(starpsaucieni pa labi).

Bet ko Jūs, finanču ministra kungs, savā gara-
jā runā šeit teicāt par lauksaimniecības stāvokli?
Jūs teicāt: mēs būsim spiesti iejaukties lauksaim-
niecības ražojumu iekšējā tirgū, izvest zināmu in-
tervenciju. Tik finanču ministra kungs neatšifrēja,
kā saprast šo intervenciju jeb lauksaimnieku pirk-
šanas spēju pacelšanu; to izdarīja pāris dienu vēlāk
Ulmaņa kungs ar saviem projektiem, ko viņš iesnie-
dza Savām koalicijas partijām.

Kādi tad nu ir šie likumprojekti? Vispirms jūs
fiksējat hoteiktas cenas cukurrūpniecībā vajadzī-
gām cukurbietēm, noteicot tām par 150% augstā-
kas cenas nekā ir tirgus cenas. Pāris dienas atpa-
kaļ jūs stabilizējāt linu cenas, kas arī pārsniegs pa-
saules tirgus cenas, un tagad taisāties nākt ar 3
jauniem likumprojektiem, kam jāgarantē cenas be-
ikoniaim, sviestam un graudkopības ražojumiem.
Gribas jautāt tiem kungiem, kas nāk ar šiem likum-
projektiem, vai jūs esat apsvēruši, cik lielu summu
šie likumprojekti prasīs valsts budžetā un vai šie
likumi mūsu lauksaimniecību stiprinās. Dažas die-
nas atpakaļ prof. Baloža kungs kādā rakstā «Jau-
nākās Ziņās» ir devis kalkulāciju par to. Profeso-
ra kungs ir aprēķinājis sviesta cenu uz Ls 3.20 par
kilogramu, bet pašlaik sviesta cena jau ir noslīdē-
jusi uz Ls 2,80 par kilogramu. Ja jūs tagad garan-
tējat sviesta cenu uz Ls 3,80 kilogramā, tad tas no-
zīmē, ka par sviestu vien gadā mums būs jāpiemak-
sā apmēram 12.000.000 latu. Tālāk pāris miljonu
latu nāksies dot bekona ražošanai. Ja jūs fiksēsit
rudzu un kviešu cenas, tad arī tām būs jāparedz 4
vai 5 miljoni latu. Ar vieglu roku jūs nākat ar liku-
miem, kas garantē, fiksē ienākumus veselai saim-
niecības nozarei un nemaz nerēķināties ar to, ka
tas mūsu budžetā prasīs ap 20.000.000 latu.

_Es gribu jautāt: kādām tautsaimniecības no-
zarēm jūs uzliksit šos izdevumus. Neaizmirstiet,ka
no visiem mūsu tautsaimnieciskiem ienākumiem,
kuru ir 900.000.000 latu, lauksaimniecība dod
500—600 miljonu latu. Tā tad 60% zemes ienāku-
mu dod lauksaimniecība. Bet tagad jūs ņemat šo
lielāko saimniecības nozari valsts kases aizsardzī-
bā, garantējot tāli sistēmatisļkas piemaksas no
valsts kases, sistemātiskas piemaksas no pārējiem
tautas ienākumiem. Jautāsim tālāk: vai mūsu rūpnie-
cība var segt šos ienākumus? Vai mūsu tirgotāji un
rūpnieki doma, ka šīs nodevas mēs varam pārlikt
uz viņu pleciem? To mēs nedzirdam. Mēs redzam
gan, ka tiek meklēta cita izeja, cita iespēja pārnest
šis nodevas nevis uz rūpnieku un tirgotāju pleciem,
kuri, bez šaubām, ne mazums, ir noslodzīti, bet
meklē izeju,

^
ierobežojot sociālo likumdošanu, iero-

bežojot strādnieku prasības, darba algas, ierobe-
žojot trūcīgāko iedzīvotāju^ ienākumus. Nav nejaušī-
ba, Ika šinīs dienās_zemnieiku savienības Saukas no-
daļa sava_apspriedē ir pieņēmusi rezolūciju, ko droši
vien diktējusi zemnieku savienības centrālā vadība.
Šīrezolūcija skan: Griezties pie valdībasun llūigt gā-
dāt, lai tiktu paplašināta iespēja ievest laukstrād-
niekus no ārzemēm.» — Tālāk: likumdošanas ceļā
ievest_ darba grāmatiņas laukstrādniekiem, kurās
atzrmējams dzīves ilgums darba vietā un darba iz-
pildīšana. Šīs _ grāmatiņas obligātoriski ievedamas
visiem laukstrādniekiem. Tā tad, lai redzētu, cik
ilgi katrs pie kāda lauksaimnieka nostrādājis, ieve-
damas melnās grāmatiņas. Tālāk — likumdošanas
ceļa nosakāmas augstākās darba algas. Tālāk —
ievērojot lauksaimniecības ražojumu cenu krišanos,
panākt laukstrādnieku

^
algu samazināšanos par 10%

—12%. Tālāk — mēs lasām vakardienas «Brīvā
Zeme» Valkas apriņķa valdes locekļa Prikuļa rak-
stu: «Zemnieku grūtības un to novēršana», kurā
teikts, ka nepieciešama algu normēšana, ko mēģi-
nājuši^darīt daži pagasti. Bet tas nesasniedzot sa-
vu mērķi: _ «Visā Latvijā jānoteic strādniekiem al-
gas samērā arienesīgumu.» — Tā tad ne minimālās,
bet maksimālas algas noteicamas. «Tikai pašiem
lauksaimniekiem jāraugās, lai algas nepārsolītu.
Strādniekus pec darba ražīguma var sadalīt vairākās
kategorijas.»—Ko mēs te redzam? Tanī laikā, kad
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prasa nodokļu atvieglošanu mantīgām aprindām,
kad prasa augstas aizsargu muitas rūpniecībai, kad
esam devuši lauksaimniecībai dažādas ievedlēses
un prasa noteikt minimālās cenas visiem lauksaim-
niecības ražojumiem, tanī pat laikā, lai rastu valsts
budžetam ienākumus, lai rastu avotus, no kuriem
varētu segt šīs vajadzības, pilsonība grib ievest
strādniekiem pilnīgus dzimtbūšanas apstākļus, grib
ievest dzimtbūšanu tiesiskā, materiālā un sociālā
ziņā. No jūsu viedokļa tas, acīmredzot, ir vienī-
gais veids, kā rast jaunus ienākumu avotus, kā
pārnest visu nodokļu smagumu uz strādniecību.
Kāds no pilsoņiem aizrādīja, ka, ja tuvākos gados
būs jārēķinās ar sistemātisku cenu krišanos, vai
nebūs jārēķinās arī ar strādnieku .algu krišanu, vai
arī darba algas kritīs līdz ar lauku ražojumu cenām,
līdz ar pilsētu fabrikātu cenām. Algas nevar vairs
zemāk slīdēt, tāpēc ka darba algu līmenis Latvijā
stāv uz iztikas minimuma līmeņa, tāpēc ka reālā
darba alga Latvijas strādniecībai ir zemāka nekā
tā bija pirms kara. Bez šaubām, ja ņemsit nominā-
lās algas, tad tās būs augstākas; bet ja grib dabūt
īsto sajēgu par darba algas stāvokli, tad vajaga sa-
līdzināt sīktirdzniecības indeksu ar indeksu, kas rā-
da nominālās darba algas kāpšanu. Indekss strād-
nieku darba algām pašlaik ir 114, ja ņemam, ka
pirms kara tas bija 100. Tā tad nominālalgas ir par
14% augstākas, bet indekss pārtikas cenām ir 165.
Ja ņemam darba algu reālo stāvokli, tad reālās dar-
ba algas. 1927. gadā bijušas 83%, 1928. gadā —
76% un 1929. gadā — 69%.. Tā tad reālās darba
algas pašlaik būtu 70% no tām reālam darba algām,
kādas strādnieki dabūja neciešami smagos materiā-
los un tiesiskos apstākļos pirms kara.

Ja tagad šīs algas nospiestu vēl zemāk, tad tas
nozīmētu pauperizēt visplašākās darba masas, no-
spiest masu materiālo stāvokli tālu zem iztikas mi-
nimuma. Jāsaka, ka arī laukstrādnieku algas pa-
gājušos 3 gados ir lielā mērā kritušās un arī tagad
turpina vēl kristies. Tāpēc šinī virzienā meklēt
jums, godātie kungi, kādu izeju, nav iespējams,
Šeit jūs izeju neatradīsit. Man jāsaka, ka šī jūsu
saimnieciskā polītika ir pilnīgi akla, un jājautā, kur
šāda polītika var novest? Tā .var novest tikai pie
nodokļu sloga pastiprināšanas, tā var novest pie lie-
lākiem sarežģījumiem rūpniecībā un lauksaimnie-
cībā; un beidzot šī jūsu saimnieciskā polītika var
novest pie sociālām sadursmēm, pie sociālo attie-
cību visaugstākā saspīlējuma. Jāsaka, ka visa jūsu
saimnieciskā polītika neiziet uz saimnieciskās kri-
zes novēršanu, bet vēl "vairāk šo krizi padziļina.
Tāpēc mūsu frakcja aiz šiem motīviem nevar iet
līdz pa jūsu nosprausto saimnieciskās polītikas ceļu
un balsos ne tikai pret visu budžetu, bet arī pret
Finanču ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Negribu pakavē-
ties pie mūsu vispārīgās finanču polītikas, jo šis
jautājums ir jau pietiekoši apgaismots. Ir skaidrs,
ka līdzšinējo virzienu turpināt vairs nevar, jo tādā
gadījumā mēs neizbēgami nonāksim pie mūsu saim-
nieciskās dzīves un valūtas sabrukuma.

Šodien gribu pakavēties pie dažiem atseviš-
ķiem jautājumiemFinanču ministrijas izdevumu bu-
džetā. Finanču ministrijas kārtējo izdevumu bu-
džets, salīdzinot ar pagājušā gada izdevumu bu-
džetu, ir palielinājies par Ls 2.314.000.—. Ir savādi,
ka ir palielinājies taisni kārtējo izdevumu, bet ne-

vis ārkārtējo izdevumu budžets. Tas izskaidrojams
ar mūsu saimniecisko polītiku, kas palielina kārtē-
jos izdevumus, radot jaunas valsts iestādes. Finan-
ču ministrijas kārtējo izdevumu budžetā mēs re-
dzam jaunu iestādi — tirdzniecības un rūpniecības
departamentu, kam aiziet liela daļa palielināto iz-
devumu. Mūsu finanču vadība turas pie tāda ieska-
ta, ka, radot kaut kādu jaunu valsts iestādi, kādu
jaunu departamentu, būs iespējams veicināt un iz-
veidot mūsu tirdzniecību un rūpniecību.

Jau sen ir noskaidrojies, ka, turoties pie šāda
viedokļa, nekādus uzlabojumus nevar gaidīt, un
to nebūs. Tam nolūkam jāmeklē pavisam citi celi
saimnieciskā un financiālā dzīvē, ko, acīmredzot,
mūsu tagadējā finanču vadība negrib darīt. Ir jā-
domā par mūsu valsts ienākumu pavairošanu, par
jaunu ienākumu avotu rašanu, par mūsu saimnieci-
skā stāvokļa nostiprināšanu. Palielinātie kārtējo
izdevumu budžeta izdevumi palielina iedzīvotāju
nodokļa nastu un pasliktina mūsu saimniecisko stā-
vokli. Vispirms būtu jādomā, kā atrast jaunus ie-
nākumus, un jatādi ienākumi būtu atrasti, tikai tad
varētu palielināt izdevumus. Pie mums rīkojas ot-
rādi: ja kādam partijas kungam iegribējies direkto-
ra amatu, tūlīt nodibina jaunu departamentu, pa-
redzot segt izdevumus ar tiešiem vai netiešiem no-
dokļiem, paredzot vajadzīgos izdevumus sadabūt
valsts kasē ar nodokļu palīdzību.

īsumā, dažos vārdos, es gribētu pakavēties arī
pie mūsu linu monopola. Nesen, t. i. pagājušā Saei-
mas sēdē ir pieņemti 2 likumi par mūsu linkopju stā-
vokļa nodrošināšanu. Saeimas vairākums arī do-
mā, ka ar to šis stāvoklis būs nokārtots uz visiem
laikiem. Bet valdošā koalicija nemaz negrib redzēt
tos trūkumus un tās kļūdas, ko mēs novērojam linu
monopola vadībā. Ne jau tikdaudz

^
tieši linu cenu

krišanasbūtu vainojama pie paredzētam piemaksām,
kā linu monopola vadības nemākulība. Un liekas,
ka šī nemākulība vienā otrā gadījumā robežo pat
ar noziedzību.

Ja piegriežamies pagājušā gada un aizpagājušā
gada linu monopola nodaļas darbībai, tad redzam
tādu savādu rīcību. Mēs redzam, ka linu mono-
pola nodaļa nodarbojas zināmā mērā ar spekulāciju.
Tad, kad linu cenas sedz pašizmaksu, linus nepār-
dod, visa gada linu ražu glabā noliktavās, bet kad
cenas ir nonākušas viszemākā stāvoklī, tad linu
krājumus izpārdod visus uzreiz un, protams, pār-
dod ar lieliem zaudējumiem. Tāds pats stāvoklis
atkārtojas arī_ tagad, Tas ir, man šķiet, savā ziņā
privātas iniciatīvas sekas, jo, cik ir noskaidrojies,
tad ļoti dzīvi linu nodalās vadībā piedalās kāds Mil-
jona kungs no Berga kunga aprindām. Un šis Mil-
jona kungs piedalās linu standarta noteikšanā, bez
šaubām, tā, lai tas būtu iespējami augstāks. Viņš
brauka līdzi linu monopola nodaļas vadītājam Lo-
zēm uz linu punktiem, cenzdamies šo standartu
noteikt iespējami augstāku. Saprotama lieta, ka ar
augsto standartu jāzaudē ražotājiem un jāzaudē mū-
su valstij, bet iedzīvojas starpnieki, uzpircēji, kas
linus iegūst. Sakarā ar to jānāk pie slēdziena, ka
notiek šis lietas apzinīga dzīšana uz leju. Zaudēju-
mus sakombinē tā, lai pēc tam vienā jaukā dienā
Dubins ar Arvedu Bergu varētu pateikt: redziet,
linu monopols nekur neder, katru gadu ceļas tik un
tik lieli zaudējumi, katru gadu valsts tik lielas sum-
mas nevar piemaksāt, tā tad vienīgā izeja — likvi-
dēt linu monopolu.

Linu monopola darbībā savāda parādība ir tā,
ka jaunatvērtā aģentūrā noteikšanu atdod tādu_________________________________________________________________?
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aģentu rokās, kas ir līdzīpašnieki linu vērptuves.
Šie cilvēki cenšas tirgus stāvokli izmantot sev par
labu, bet ļaunu mūsu linu ražotājiem un valstij.

Tālāk linu monopola nodalās darbībā ir savāds
stāvoklis dažiem linu šķirotājiem. Šie linu šķirotāji
meklē jeb vispārīgi cenšas nodibināt loti draudzīgas
attiecības ar dažiem linu punktu turētājiem. Skai-
dra lieta, ja attiecības ir draudzīgas, tad linu sū-
tījumiem, kas nāk no šiem linu punktiem, sorti-
ments tiek novērtēts pieņēmīgāki linu nodevējiem.
Beidzamā laikā interesantas lietas ir notikušas ar
vienu linu šķirotāju, kas laikam Mieža kungam būs
zināms. Linu monopola darbība neatrodas savu
uzdevumu augstumos. Uzkrītoši, ka acumirklī li-
nu monopola nodaļai ir kādi 14 šķirotāji. Dienā
caurmērā pieņem apmēram 4 vagonus linu, kas pēc
agrākām pirmskara normām ir viena šķirotāja
darbs. Pirms kara Rīgā bija 6 linu kantori ar di-
viem šķirotājiem katrā, un tagadējais šķirotāju
skaits pieņēma lieilāko daļu Krievijas linu.

Ir skaidrs, ka likumi, kurus pieņēma par linu
cenu nodrošināšanu, nedos lauksaimniekiem un
vafjstij to, ko no viņiem, sagaida. Tomēr katrā ziņā
jāprasa, lai par linu monopola nodaļas vadītāju ie-
celtu tiešām lietpratēju, bet nevis grāmatvedi, kā
tas ir tagad. Tagad ir tā, ka linu nodaļas vadītājs
griežas pie departamenta direktora, departamenta
direktors — pie ministra un ministris pie Ministru
kabineta. Speciālisti vajadzīgi ne tikai .no tirgus
konjunktūras viedokļa, bet arī tāpēc, lai linu. 'mono-
pols netiktu vadīts tādā virzienā, kas ved uz lik-
vidēšanu.

Tālāk gribu pakavēties pie diezgan ievēroja-
mas summas budžetā — pie tā sauktā neparedzēto
izdevumu fonda. Šinī budžeta gadā šim fondam pa-
redzēts 2.150.000 latu; turpretim pagājušā gadā bija
— 1.700.000 latu. Šis postenis minēts budžetā, ne-
nosakot, kādiem mērķiem nauda tiks izlietota. Tas
ir nepareizi. Ja būtu runa par kādiem 10.000 latu,
tad varētu to ari neminēt, bet ja runa ir par
2.000.000 latu, tad jāmin, kādiem mērķiem tie pa-
redzēti. Tagad šo fondu var izlietot dažādu karālu
sagaidīšanai. Prezidenta braukšanai uz ārzemēm
un automobiļu pirkšanai, kā tas ir bijis Ifd'z šim, un
tas izvēršas par īstu Ministru kabineta kabatas nau-
das fondu. Šāds postenis nav vietā mūsu kārtējo iz-
devumu budžetā. Šie izdevumi paredzami citām spe-
ciālām vajadzībām. Es lieku priekšā dalu šī budžeta
posteņa paredzēt noteiktai nepieciešamai vajadzībai,
pārējo atstājot Ministru kabinetam dažādām luksus
vajadzībām. Es lieku priekšā paredzēt daļu agrā-
kiem naudas noguldītājiem un karā izpostītiem.

Var jautāt, vai valstij ir pienākums ievest šādu
posteni, paredzot šādas speciālas vajadzības. Man
šķiet, ka nevar būt divu domu par šādaposteņa ne-
pieciešamību. Visiem, arī labajam spārnam, ir zi-
nāms, kādā stāvoklī ir bijušie naudas taupītāji —
krājēji, kas galu galā ir likuši mūsu valsts saimnie-
cisko pamatu. Un tagad, atstāt šos cilvēkus pilnīgi
Dieva ziņā, atstāt tos uz ielas, bez maizes, badā
un slimībās, lai tie mitinās pa dažādiem nespējnie-
ku namiem, patversmēm, pēc manām domām, ir
taisni nežēlīga, necilvēcīga rīcība. Tai pašā laikā,
kad mūsu valstī ir tik lielas grūtības, valdība kaisa
miljonus dažādām nelietderīgām vajadzībām. Tā,
piemēram, mēs maksājam pensijas dažādiem krie-
vu ģenerāļiem un gubernatoriem, kas tagad pirmo
reizi skata Latvijas zemi, bet tai pašā laikā, kā jau
teicu, aizmirstam mūsu pašu cilvēkus.

No otras puses, varētu jautāt, vai ir mūsu pie-
nākums gādāt par šiem nelaimīgiem cilvēkiem. Es
negribu nostādīt šo jautājumu ka kādu žēlastības
izlūgšanos, jo stāvoklis taču ir pilnīgi skaidrs. Sa-
skaņā ar Latvijas — Krievijas miera līgumu, Latvi-
jas valdība saņēma 4.000.000 rubļu zelta ka avansu
arī uz agrāko noguldījumu atmaksas konta. _ Sa-
protama lieta, viena dala šīs summas jādod, ka pa-
balsts agrākiem trūcīgiem naudas noguldītājiem, ja
negribam atdot viņiem šo naudu par īpašumu.Sum-
mas, ko savā priekšlikumā esmu paredzējis, faktiski
ņemot, ir šo cilvēku īpašums un kapitāls. Tos vi-
ņiem jādabū atpakaļ. Neizdodot nekādus konfiskā-
cijas vai nacionalizācijas likumus, valsts nedrīkst
paturēt naudu, kas pieder viņas pilsoņiem.

Tās būtu manas piezīmes par Finanču ministri-
jaskārtējo izdevumu budžetu. Mans priekšlikums
būtu — strīpot no fonda neparedzamām vajadzībām
1.500.000 latu un pārnest šo summu uz Finanču mi-
nistrijas ārkārtējo izdevumu budžetu darba nespē-
jīgo, trūcīgo, agrāko naudas noguldītāju un karā
izpostīto pabalstīšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu baltiešu partija; runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Kopš man ir tas gods būt par de-
putātu, pirmo reizi viens finanču ministris uzstājas
Saeimā ar stingri noteiktu programmu. Par šo pro-
grammu ir daudz runāts, proti, budžeta kommisijā;
tā ir aizstāvēta un arī apstrīdēta. Finanču ministris
tālāk griezās pie mums ar priekšlikumu dot viņam
jaunu departamentu. Tā tad viņam ir nodoms pa-
dziļināt savas ministrijas darbību. Ja jaunais de-
partaments arī sastāvēs pa daļai no jau esošām no-
daļām, tad tomēr ir paredzēta vēl viena jauna no-
daļa. Tā tad finanču ministris ir zināmā mērā ne-
apmierināts ar viņam padoto orgānu līdzšinējo dar-
bību un uzskata par nepieciešamu tos paplašināt.
Jaunās nodaļas galvenais uzdevums būtu konjunk-
tūras pētīšana. Laikam gan neviens nenoliegs šā-
das pētīšanas svarīgumu. Konkurence un cīņa
saimnieciskā laukā ir tagad tik asas, ka. apsveicama
katra Latvijas saimniecības atbalstīšana un veici-
nāšana. Iekšējā un ārējā tirgus stāvokļa pārzināša-
na nāks par labu, bez šaubām, katrai mūsu saim-
niecības nozarei, vai tā būtu lauksaimniecība, rūp- .
niecība vai tirdzniecība.

Mums tomēr nevajadzētu aizmirst, ka jaunais
departaments ir tikai nedzīva forma, kurā vienīgi
cilvēks ar savu darbību ielej dzīvību. Tāpēc ir no
vislielākā svara, lai jaunā departamenta priekšgalā
nostādītu piemērotus spēkus. Šeit mēs nedrīkstam
vadīties no vecā sakāmvārda: «Kam Dievs dod
amatu, tam viņš dod arī saprātu.» Šis sakāmvārds
varēja atrast pielietošanu tikai birokrātisma ziedu
laikos. Tagad no ierēdņa prasa vairāk nekā ienā-
košo un izejošo papīru pareizu reģistrēšanu un nu-
murēšanu un prašanu sastādīt ziņojumus savai
priekšniecībai. Dzīve ir kļuvusi komplicētāka.

Pie mums, šķiet, iesakņojas viens cits bīstams
paņēmiens — iecelt ierēdņus, vadoties no partejiski-
pplītiskiem motīviem. Ari šis paņēmiens nav pie-
laižams. Nav nekāds pierādījums par kādas perso-
nas kvalifikāciju attiecīgam amatam, ja viņš ir pra-
tis pieslieties kādai iespaidīgai partijai. Partiju an-
dele ap iespaidīgām vietām nedod mums nekādas
garantijas par viņu .patiesi lietderīgu sadaliīšamu,
drīzāk pretēji. .

*) Runātāja atreferējums. , t
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Katrā ziņā irabsolūti nepielaižams, ja icrēdņi-
darbu vadītāji, ka piemēram, departamentu direk-
tori aktīvi pļedalas politiskā dzīvē, uzstājas ar ru-
nām politiskas sapulcēs _un izceļ savas partijas no-
pelnus. Kur paliek ierēdņa objektivitāte? Jāpie-
ņem,_ ka šāds ierēdnis katru viņam nodotu lietu no-
vērtēs un apstrādās no partejiski-polītiskā viedokļa
un izturēsies partejiski arī pret katru mūsu valsts
pilsoni, kas pie viņa griezīsies. Ja šis pilsonis būs
viņa partijas cilvēks, tad viņš var sagaidīt labvēlī-
gu pretimnākšanu, ja, turpretim, viņš piederēs pie
kādas naidīgas partijas, tad viņam sagādās visas
iespējamas grūtības.

Ja departamentu direktoru kungi grib paturēt
tiesības aktīvi iejaukties polītiskā dzīvē, tad viņiem
vajaga no ta vilkt arī attiecīgas konsekvences, t. i.
pie katras valdības maiņas, līdzīgi kabineta poli-
tiskiem locekļiem — ministriem, atstāt savu poste-
ni un nodot to jaunas valdības rīcībā, lai ieceltu jau-
nus departamenta direktorus. Tad mēs mazākais
zinātu, ka tas lietas stāv.

Pēdējā laikā ir daudz runāts par korrupciju, ko
cenšas saskatīt tai apstāklī, ka augstākās amata per-
sonas izlietojušas savu iespaidu, lai izgādātu vie-
nam vai otram uzņēmumam no valsts bankas lielā-
kus kreditus. Tā, bez šaubām, ir korrupcija. Bet
var but arī politiska korrupcija, kad kāda amatper-
sona izlieto savu_ polītisko iespaidu, lai savas parti-
jas locekļus apgādātu ar labām vietām.

Beidzot es gribu uzaicināt jūs balsot par manis
iesniedzamo pārejas formulu. Lieta grozās ap lo-
čiem. Viņu darbība ir grūta un briesmu pilna. Kat-
ros laika apstākļos viņiem jābrauc jūrā, bieži liekot
uz spēli savu veselību un dzīvību, lai ievadītu ku-
ģus droša ostā. Pie tam viņi ir sliktāk nostādīti kā
satiksmes_ieredņi _citās nozarēs, piemēram dzelz-
ceļu resora. Es tāpēc iesniedzu priekšlikumu uzla-
bot loču stāvokli par 2 kategorijām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Es jau runaju _par Finanču ministrijas budžetu vis-
pārīgas debates, bet tagad, sakarā ar to, kas ir
publicēts, ko es esmu dabūjis rokās par dažiem sī-
kumienr, par cukura fabriku, par liniem, par dažā-
dam_ citam lietām, vallsits kuģu budžeta u. t. t, man
tomēr dažas lietas jāpiezīmē.

_Kāda ir finanču ministra kunga izturēšanās pret
ienākušiem sēklas atdevumiem? Pie mums ir noti-
kusi tāda lieta, kas jānosauc taisni par nosodāmu,
ka atdota sēkla tagad ir ārkārtīgi lēti pārdota — pa
lielākai daļai par sviesta maizi — uz ārzemēm. Kā
mēs varām zināt, kāds būs šis gads? Ja šogad at-
kal būs neraža, mums būs atkal tas pats, kas bija
pagājušā gada rudenī, kad sēklla par trīskārtīgu cenu
bija jāiepērk ārzemēs. Gudras valdības agrākos lai-
kos, kad sociālisms vēl nemaz nebija izgudrots —
vismaz modernais —, jau Fridrichs Lielais turēja
120.000 tonnu labības krājumā, t. i. pudu uz katru
iedzīvotāju. Tāds pat likums pastāvēja arī agrāk,
kad mums bija tā sauktās labības «magaziņas». Pa-
stāvēja noteikums, ka bija jātur ziemāju pusčet-
verts uz dvēseles un vasarāju četverts uz dvēseles;
tā tad uz katru iedzīvotāju iznāca 3 pudi. Izrēķinot
uz 1.200.000 lauciniekiem, tas būtu 60.000 tonnu
liels krājums. Tās summas, kas izdotas par iepirk-
to sēklas labību, lauciniekiem ir sakāpušas uz
28.000.000 latu, kas laikam, ja atdotu natūrā, par
tagadējām cenām, iztaisītu kādus i0.000.000 latu;
bet tas tomēr reprezentētu 60,000 tonnu, kas būtu
vajadzīgas pēc agrāk pastāvošā likuma, kas pāvi-

sam nepareizā kārtā tika atcelts. Toreiz, kad to
atcēla, 1909. gadā, vēl varēja attaisnoties ar to, ka
mūsu Baltija ir Krievijas sastāvdaļa, kur nemēdz
būt vispārējas neražas un kur labību iespējams da-
būt no pārējās Krievijas; bet nupat mēs esam pie-
dzīvojuši, ka 1928. gadā mēs esam bijuši spiesti ie-
pirkt sēklu ārzemēs, pārmaksājot vismaz 50%.
Dubultcentners maksāja caurmērā 36 latus, bet_ ta-
gad par dubultcentneru var dabūt ne vairāk, kā 15
latu. Mēs esam ieveduši ievedlēses, uz kuru pa-
mata mēs izdzenam labību no Latvijas, kas mums
ļoti labi noderētu labības fondam.

Tagad attaisnojas ar to, ka mums nav spīķeru.
Zemnieku pagastu labības magaziņas ir izputinātas,
izdāvātas jaunsaimniekiem, vai arī iznīcinātas un
izpostītas; bet, kungi, neaizmirstiet, ka Rīgā ir
loti daudz spīķeru, kas nav izlietoti. Ņemsim tos
pašus sarkanos spīķerus. Agrākos gados tie bija
pilni ar liniem un labību, tagad stāv tukši. Uz viena
spīķera kāds žīds Kacs izlicis izkārtni, ka pārdod
vecu dzelzi; viņš par niecīgām summām pārdod
vecu dzelzi un citus vecus krāmus. Sakait, vai
viens no sarkaniem spīķeriem tiek lietderīgi izlie-
tots! Nupat notika liels ugunsgrēks Sarkandauga-
vas spīķerī, kur bija novietotas 10.000 tonnas Pa-
domju Krievijas linu — novietotas visas vienā vie-
tā. Iznākums, protams, ir tāds, ka viss lielais linu
krājums, kas ir ļoti viegli degošs materiāls, ir no-
vietots vienā vietā, un tāpēc ir jāmaksā ārkārtīgi
liela apdrošināšanas prēmija; apdrošināšanas bied-
rības prasa vienkārt ļoti augstu prēmiju un otrkārt
vienu daļu no apdrošināšanas cieš paši apdrošinā-
tāji. Avīzes pašreiz apgalvo, ka pašai Padomju
valdībai šinī ugunsgrēkā būšot jācieš 100.000 mār-
ciņu liels zaudējums, tas būtu pustreša miljona latu
liels risks jeb zaudējums.

Es gribētu jautāt finanču ministra kungam vai
direktoram Mieža kungam, kāds ir mūsu stāvoklis.
Arī mums visi krājumi atrodas vienā spīķerī, un ja
šis spīķeris nodeg, cik lieli zaudējumi tad valstij
būs jāuzņemas uz sevis, cik procentu Latvijai pa-
šaibūs jāzaudē, cik augstas ir prēmijas, cik par tām
jāmaksā. Es, būdams 15—18 gadus vecs zēns,
strādāju pie liniem. Visi sarkanie spīķeri' — vairāk
kā 20 — ir ierīkoti tā, ka katrā ir kādi 2—3 brand-
mūri, tā ka vienā nodaļā, kur būtu lini, nekad ne-
varētu izdegt vairāk par 400—500 tonnu; ja tagad
deg linu noliktavas, tad var izdegt 4000 līdz 6000
tonnu linu. Provodņika spīķerī bijis pat 10.000 ton-
nu, un tur nav bijuši brandmūri. Še ir ieviesusies
tik aplama, tik nelietderīga rīcība, ka tā ļoti lielā
mērā pavairo valsts risku, sacel apdrošināšanas
prēmijas, un tas savukārt saceļ linu ekspluatācijas
izdevumus. (Sauciens pa labi: «Profesora kungs
pie tās gudrības ir nācis tikai pēc ugunsgrēka Pro-
vodņika; visus šos gadus viņš par to nav sacījis ne-
viena vārda!») Esmu arī agrāk uz to aizrādījis —
zināms, ne Saeimā, jo tur nebiju. Protams, liels
ugunsgrēks negadās katru dienu, bet kad reiz ga-
dās, tas var satricināt visu valsts budžetu. Kas bū-
tu, ja sadegušie lini (sauciens pa labi: «Lini taču
ir apdrošināti!»), ja 10.000 tonnas linu piederētu La-
tvijas valstij? (Starpsaucieni.)

Tagad, varbūt, Latvijas valstij Provodņika no-
degšana būs labvēlīga. (Starpsaucieni pa labi.) Tas
būtu tad, jaLatvijas valstij būtu vēl, ko pārdot. Es
nupat apjautājos pie direktora Mieža kunga. Viņš
man, par lielām skumjām, pateica, ka mums valsts
krājumos no pagājušā gada ražas vēl esot 700 līdz
800 tonnu linu. Ja mēs šīs 700 līdz 800 tonnas linu
pārdotu par paaugstinātām cenām, tad tomēr, sa-
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līdzinot ar 12.000 tonnu pārdoto linu, tam liela no-
zīme nebūtu. Tas nākošā gada cenas, kas noteik-
tas, maksimums, 56 mārciņas par augstāko šķirni,
nevarēs iespaidot. Viss atkarāsies no nākošā gada
ražas, no tiem apstākļiem, cik daudz linu Padomju
Krievija laidīs tirgū. Tā tad Latvijas Finanču mi-
nistrija ir pārāk pārsteigusies ar šo linu pārdošanu.
Jau finanču un budžeta kommisijā, apspriežot šo
jautājumu, aizrādīja, ka priekš 10 gadiem Latvijā
bija tādi apstākļi, ka ja linus pārdeva, tad pārdeva
tieši ārzemju firmām, bet vienu daļu pārstrādāja
Hoffa fabrikā dzijās.

Hoffs pats kādā plašā memorandā aizrāda, ka
tāda pārstrādāšana dzijās esot ļoti izdevīga, pelnot
gandrīz 100%. Nupat es lasu kādā linu nodaļas
izdotā brošūrā par linu izstrādāšanu, ka Kara mini-
strija šinīs gados no valsts iegādājusies labu tiesu
linu audumu un varējusi maksāt uz pastāvošo no-
teikumu pamatiem arī tādas cenas, ka par 1 tonnu
linu iznāktu valstij 100 mārciņas sterliņu. Lūdzu,
finanču ministra kungs, 56 mārciņu vietā — 100
mārciņas. Redziet, labāk būtu, ja linus pārdotu
dzijās un nevis tieši starpnieku firmām, un «Švin-
deļa» firmām, bet pārdotu tanīs zemēs, kuras linu
dzijas ieved, kā piemēram, Amerika. {Starpsauciens
pa labi.) Mēs neesam pārdevuši, bet tā ir tā lieta,
ka varētu šinīs tik grūtos apstākļos... — (Starp-
sauciens pa labi.) Toreiz pirms 10 gadiem Hoffam
bija 10.000 spolīšu; tā tad tikpat daudz, kā tagad.
Es nesaku, ka tā būtu tagadējā finanču ministra
kunga vaina. Bet lieta ir tā, ka Latvijā tā saimnie-
cība ir tāda, ka Hoffam tika izdoti 10.000.000 latu
nevislai fabriku paplašinātu, nevis lai varētu pār-
strādāt visus Latvijas linus dzijās, bet gan dažādām
švindeļa operācijām. Kā zināms, viņš ir nespekulē-
jis ārzemes šo naudu dažādos švindeļa uzņēmumos,
par ko viņu Londonā Anglijas augstākā tiesa notie-
sāja.

Tā tad pašreiz mēs nevaram pārstrādāt vairāk
linu neka pirms 10 gadiem ir pārstrādāts.. Bet par
to _ vajadzētu gan padomāt, ka Latvijā vajadzētu
vairāk pašiem _ pārstrādāt šos linus, jo ir
kļūmīga un bēdīga lieta, ka mēs mūsu pašu labos
linu audumus esam mākslīgi izdzinuši no Latvijas
tautas patēriņa un darījuši visu ko, lai tikai veici-
nātu kokvilnas audumu importu nn patērēšanu. Kok-
vilnas audumiem, proti, ir ļoti zema muita, bet Minu
audumiem ļoti augsta. Kokvilnas audumiem muita
ir 15 līdz 30 latu par kilogramu, caurmērā 20% no
vērtības, linu audumiem — 8 lati par kilogramu,
kas pie tagadējas audumu cenas ir vairāk nekā
100% no vērtības. Sekas ir tās, ka mēs ievedām

par_20 līdz 25 miljoniem latuļ kokvilnas audumu un
nezinām, ko ar musu liniem iesākt, jo linu dzijas
neapstrādājam. Mes būtu labi darījuši, ja būtu
devuši pacelties musu Jauku dzirnavniekiem, ja
butu finansējuši^Jauku dzirnavniekus, lai viņiem bū-
tu iespēja iegadāties katram kādas pāris simtu
vērpjamo spolīšu. 25 linu spolītēm ir vajadzīgs
viens zirga spēks, 200 spolītēm — 8 zirgu spēki.
Tas ir tāds zirgu spēks, kādu. caurmērā atrod mūsu
lauku dzirnavas. _ Tad mes linus būtu varējuši lēti
pārstrādāt. Agrāk, pirms kara, daudzās lauku
dzirnavas vērpa vilnu. Tagad, cik man zināms,
vērpšana notiek daudz mazākā mērā.

Vēl aizmirsu pieminēt par labības krājumiem,
par atdoto seklu. Tagad lielais Rīgas elevators
kritīs Finanču ministrijas vai Latvijas bankas ro-
kās. Es nezinu, kas cits. to varētu pārņemt, jo tas
ir apgrūtināts ar veselu miljonu latu aizdevuma.
Blakus pieminot, ir apgalvots, ka šis elevators vērts

pusotra miljona latu. Esmu dzirdējis, ka Finanču
ministrija aprēķinājusi viņa vērtibu uz 1.750.000
latu. Man ir priekšā agrākā Rīgas virsinženiera
Ādolfa AgteS raksts, kas ir piedalījies pie šī eleva-
tora būves; viņš ir aprēķinājis, ka ēkas maksājušas
177.000 cara rubļu, un mašīnas maksājot 132.000
cara rubļu. Tā tad viss kopā maksājis 309.000
cara rubļu vai apmēram 830.000 latu. Es domāju,
ka 37 vai 40 gados, kamēr tas elevators pastāv,
tas nav kļuvis jaunāks un labāks. Mašīnas atjau-
notas, bet atmainītas ar elektriskām mašīnām;, kas
ir lētākas nekā tvaika mašīnas. Tā tad iznākums
būs tāds, ka elevators paliks karājotieis vai nu) pie
Finanču ministrijas', vai Latvijas bankas. Tanī vie-
na paša var novietot 20.000 tonnu labības. Priekš
pusotra simta gadiem, kad Prūsijā valdīja Fridrichs
Lielais, zinādams, ka labība jāuzglabā, viņš novie-
toja to valsts magazīnās tad, kad tā bija lēta, lai
zemniekiem nebūtu labība par niecīgu maksu jā-
pārdod. Tad, kad bija sēklas trūkums., viņi to dabū-
ja pirkt par zemu cenu, ar ko tikai aizkavēts tas,
ka spekulanti sadzītu labības cenas bezdievīgā aug-
stumā, kā tas bija Francijā. Francijas nespējīgais
karalis Ludviiķis XV pieļāva tā saucamos «Pact! de
farnine» — bada izcelšanas sabiedrības dibināšanu,,
kas uzpirkdama labību, to krāja,, lai bada gados to
pārdotu pieokart un desmitkārt dārgāk. Pirms ka-
ra Vācija gribēja atjaunot Fridricha lielā labības
uzkrāšanas politiku, bet toreizējais valsts bankas
prezidents Havenšteins noraidīja manu projektu,,
kam piekrita pat Prūsijas ministris, un sekas bija
tas, ka Vācijai kara laikā bija jābadojas. Arī Latvi-
ja var nākt neražas gadi, nemaz nerunājot! par ka-
ru. Kas pazīst ģeogrāfiskos apstākļus, tas zin, ka
slapjiem gadiem seko allaž sausi gadi. Ja 1928.
gads.bij_a slapjš gads, tad šī vasara, var būt loti sau-
sa. Mes lasam_ avīzēs, ka ārkārtīgi zemā ūdens
stāvokļa deļ upes nav iespējama plostošana. Kas
tad bus vasara, ja jau aprīlī ir tāds stāvoklis? Tā
tad atkal var būt neražas gads. Tāda tā lieta bija
1867. un 1868. gada. Zināms, tie kungi, kas nepa-
zīst ģeogrāfiskos periodus, par to var smieties, bet
man ka vecam ģeogrāfam uz to jāaizrāda.

Tālāk te runāja par_Doles spēkstacijas izbūvi.
Diemžēl, šai lietā noturēta tikai viena finanču un
budžeta komimisijas kopsēde. Šai sēdē no valdī-
bas puses profesors Rezevslkis iesniedza vienu pro-
jektu, ta saucamo 2 R projektu, kas izmaksātu ap
40.000.000 latu. Interesantākais nu ir tas, ka šis
projekts ir visbīstamākais, bet šis bija vienīgais
projekts, kas bija izrēķināts. Bīstams šis projekts
ir tai ziņa, ka te projektēts būvēt dambi šķērsām no
Martiņsialas uz Doles salu. Šisdambis būs 2 metri
augstāks par Doles. salu un domāts kā zemes dam-
bis, tikai_mazliet nostiprināts ar akmeņiem - Valdī-
ba, varbūt, varētu izsludināt konkursu, vairētu da-
žus projektus godalgot, tad imums būtu vairāki ap-
rēķināti projekti, no kuriem:, _varbūt, vairāki būtu
Ietāki, samēra ar izlietojamo ūdensspēka daudzumu
lun ar krituma augstumu. Jāpiezīmē, ka lētāki ir arī
ta. sauktie IM un l± projekti. IM) projekts izmak-
sātu kādus 12.000.000 latu, bet E projekts kādus
15.000.000_ latu. Ta butu tāda nauda, ko mēs va-
rētu apgādāt saimnieciskā gadā no tekošiem lī-
dzekļiem, un tad mes reiz dotu iespēju ražot lētu
elektrību.

Pēc 2 R projekta, kur stacijas būve izmaksātu
40.000.000 latu, elektrība maksātu, 4,6 santimi kilo-
vatstunda. Rīgas tvaika stacija ražoja 1926. gadā
'elektrībupar 5,7 santīmiem stundu, Tagad, kad ir
uzstādītas lielākas mašīnas un kad arī ogļu cenas
ir kritušas, pašcena nebūs augstāka par 5 santī-
miem. Saprotama lieta, ja mēs gribam būvēt pēc
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šī projekta, tad nemaz nav vērts būvēt. Agrāk bija
velkada profesora Rezevska uzmesta skice attie-
cība uz IM projektu, un pēc šī projekta elektrība iz-
inaktu nevis 4,6 santimi, bet 1 līdz 2 santimi kilo-
vatstunda. Tad Rījgas pilsēta varētu labi pelnīt un
palētināt elektrības cenu rūpniecībai, kas veicinātu
elektrisko rūpniecību. Pēdējā 2R projektā nebija
paredzēta tā sauktās «atkritumu strāvas» izmanto-
šana,^kas iztaisa vairāk kā pusi no visas strāvas.
Uzstādītā projektā atkritumu strāva nav absolūti
ievērota. Man jāpiemin, ka rakstā, kas nodrukāts
«Techniskā vēstnesī» 1924. gadā bija aizrādīts, ka
ar atkritumu strāvu var ražot amonjaku vai kaļķa
salpetri. Pakāpeniski 6 gados izinātne un technika
ir progresējusi, mēs zinām, ka tagad 3 kilovat-
stundu vietā, kas vajadzīgas. 1 kg slāpekļa ražoša-
nai — tas pierādīts ar M'onsenī metodi —, pietiek
ar 1,2 kilovatstundas. Bez tam iespējams ražot alu-
mīniju, ko ļoti labi. varētu izlietot mūsu elektrisko
vadu ierīkošanai, un tad nebūtu vajadzīgs ievest
kaparu; tāpat var ražot dažus oitus elektroķīmiskus
produktus. Vienu lietu būtu vajadzīgs likt finanču
ministra! kungam pie sird'si; lai no budžetā ievestiem
2.125.000 latu izdevumu neparedzētām vajadzībām
ziedotu 10.000—20.000 latu godalgām par Doles
speķa stacijas citu, projektu izstrādāšanu vai šī, pro-
jekta paplašināšanu; vai arī vajadzētu uzdot kom-
misijai izstrādāt kādus jaunus papildu_ projektus,
ne tikai 2R projektu, kurš, ja to realizētu, varētu
novest pie ļoti bīstamām sekām. Mēs nezinām, cik
Daugavasi grunts izpētīta, bet urbumiem vajadzētu
būt uz ik 25 metriem; tagad daudzi urbumi iztrūkst.
Es esmu savā laikā iepazinies ar ģeoloģiju, un man
no 2R projekta jābrīdina. Ja izbūvē zemākus kri-
tumus, 5—6 metru augstumā, tad bīstamība nav
ne tuvu tik liela. Es varu aizrādīt, kā ir citās pil-
sētās. Bazelle, kura ir izbūvējusi tuvumā esošo
Reinas kritumu — Reinai pie Bazelles ir tikpat daudz
ūdens kā Daugavai pie Rīgas —, ir izbūvējusi, divi
posmus'. Vienu posmu izbūvēja 6 metru augstumā,
kas pietika viņu vajadzībām,un tikai pēc lOgadiem
izbūvēja otru posmu, lai nebūtu par velti jāiegulda
milzīgais kapitāls. Ja mēs tagad 40 miljonus aiz-
ņemamies no ārzemēm par 9% un pierēķinām vēl
kllāt 2% deldēšanai, tad sanāk tās ārkārtīgi augstās
Strāvas cenas nevis uz tecninisklem pamatiem, bet
uz pārliecīgas kapitāla pārmaksās pamata. Tas bū-
tu viens.

Man jārunā vēl par dažām aitām Metānu. Cu-
kura fabrika tagad šā vai tā pāriet Latvijas valsts
rīcībā, un es priecājos, ka finanču ministra kungs
domā, ka varētu sastādīt vienu jauktu sabiedrību no
valsts un līdzšinējiem akcionāriem, līdzšinējiem: pa-
rādu devējiem. Bez šaubām, ja parādu devēji, kā
viņi paši projektē, samazinātu savas prasības uz
pusi, tad būtu iespējams dibināt vienu dzīves spējī-
gu uzņēmumu. Līdzšinējā Latvijas valsts rūpnie-
cības polītika ir bijusi aplama tanī ziņā, ka valsts
ir turējusi tikai ragus, lai rūpnieki, varētu slaukt.
Valsts ir aizdevusi naudu, valsts ir financejusi rūp-
niecību ar aizdevumiem, kur daudz praktiskāki! bū-
tu bijis, ja tā ne tik vien būtu aizdevusi naudu, ie-
guldījusi uzņēmumā lielus aizdevumus, bet būtu pati
aktīvi piedalījusies un arī kontrolējusi, lai sabie-
drība neievestu savā bilancē tīru «ūdenskapitālu».
Šie tīrie «ūdenskapitāii» tiek ievesti tāpēc, lai varē-
tu dabūt no valsts lielākus aizdevumus. Zem tīrā
«ūdenskapitāla» es saprotu to, ka bilancē tiek ie-
vestas vecu ēku vērtības par priekškara būvju ce-
nām un arī zemes gabalu vērtība pēc priekškara
cenām, kur tagad fabriku ēkas var dabūt, cik patīk,
par kādiem 20% no būves vērtības, ieskaitot pat
«Grunts» cenu. Tādā kārtā, pamatīgi pārbaudot šo

lietu, valsts varētu rīkoties, daudz izdevīgāk un va-
rētu piedalīties, pie labāko rūpniecības uzņēmumu
peļņas, ko tagad viņa nedara.

Runājot par cukura fabriku, jāpiemin, ka pedeja
gadā, diemžēl, tā nav diezin oik praktiski rikoju-
tsies. Piemēram, arī tagadējā projektā aprēķināts, ka
biešu pārstrādāšanai, jāzaudējotLs 20.517. —. Bez
tam. jāzaudē visa ievedmuita. Akcīzes tik un ta
neņem. Uz veco krievu likumul pamata akcīzi va-
rētu ņemt, bet tad nebūs iespējams cukuru pārdot.
Tā tad jāzaudē ievedmuita 1 miljona latu apmērā.
To varētu izkalkulēt par pagaidu zaudējumu, kas
vēlāk samazināsies, japasaules tirgū celsies

^
cukura

cenas, vai ja svikļu ražotājiem mazāk maksātu. Cik
tagad e'smu varējis iepazīties ar lietas apstākļiem
un salīdzināt šīs* cenas, izrādās, ka svikļu ražotā-
jļeim mēs maksājam 50% vairāk nekā Vācijā un
Čechosiovaķijā. Kā uz sevišķu pārmetumu jāaizrā-
da, ka par ievedamā jēloukurapārstrādāšanu kalku-
lēts tā, ka 5000 tonnu rafinēšana došot 257.000 latu
pelņas. Šeit natv ievērots, ka šāda pārstrādāšana
nozīmētu — zaudēt Ls 300.000 muitas, tā tad pa-
tiesībā iznāk vēli zaudējums. Es nevaru iedomā-
ties tādu stāvokli, ka ārzemēs — Anglijā, Francijā
vai Beļģijā par ievesto jēlcukuru ralnācijas fabri-
kas zaudētu. Tas ir pilnīgi: izslēgts. Tikaii pie
mums ir šie zaudējumi. Iemesls tam ir tas, ka mēs
verdziski turamies pie cariskās Krievijas notei'ku-
miemi, proti, ka visas valstī iepērkamās mantas jā-
iepērkot nevis par tirgus cenām, nevis pair biržas
cenām, ko katru dienu kotē Londonas un Ņujorkas
tirgos, bet ka jāizsludina torgi, un šinīs torgos tad
mūsu spekulanti kā gudri kungi sadzen cenas, riska
prēmijas veidā, 10% augstākas par tirgus cenām.
Cukura fabrikas direktors Lažesi kungs man arī at-
zinās, ka. esot pārmaksāts vairāk kā 10%, salīdzinot
iar to cenu, kas būtu jāmaksā, ja būtu iepirkts tieši
no Kubas, Brazīlijas vai Peru. Un nu jāsaka, ka
5000 tonnu taču ir Mela kuģa lādiņš; to jūs varējāt
katru dienu pirkt Londonas biržā, un šo cukuru ad-
resēt Londonas vietā uz Rīgu, ar ko frakts pavai-
rotos tikai par gluži niecīgu starpību, par kādu latu
par tonnu.

Vēl attiecībā uz kuģiem, uz valsts kuģu pār-
valdi visā visumā man jāsaka, ka valsts kuģi ir
strādājuši ļoti sekmīgi. Samērā ar ieguldīto kapi-
tālu, viņi ir pelnījuši 20% valsts, labā. Pārskatā
uzkrīt, ka apdrošināšanai prasa 13% no kuģu vērtī-
bas

^
Ir jaugan mums veci kuģi; jaunākais no tiem

būvēts 1909. gadā. Bet liekas, ka šī summa ir
'mākslīgi pārspīlēta. Žēl, ka nav te tuvāki norā-
dījumi. Par ostais naudām arī nav nekas tuvāk aiz-
rādīts. Tās prasa 14% no* frakts sumimāin, un ielā-
dēšana un izlādēšana — 26%, kurtažs — 5%, tā kā
zudībā iet gandrīz 50% no .frakts ieņēmuma. Tas ir
mazliet par daudz. Tur būtu vajadzīga stingrāka
pārbaudīšana, par visām lietām _— stingrāka kon-
trole. Galu gallā —? kā tas iespējams, ka tik liela
daļa, gandrīz puse iziet ielādēšanai, izlādēšanai un
ostas naudām? Zināma lieta.— viena nelaime ir
tā, ka mūsu kuģi nedabū vest dārgākas fraktis, se-
višķi valsts nedod viņiem- vest linu fraktis. Kad
lini pārdoti privātās rokās, tad šieprivātie pircēji ne-
dod tos vest valsts kuģiem. Šai ziņā mēs varētu
mācīties, no Padomju Krievijas. Viņa pārvadā sa-
vus liftus tieši uz linu patērētāju zemēm. — Angliju,
Beļģiju — savos kuģos. Man liekas, ka tā var daudz
maz ko vairāk iegūt.

Pirmais runātājs aizrādīja, ka pēc jauniem val-
dības koalicijas projektiem nodomāts garantēt par
izvedamo sviestu zemkopjiem 3,60 latu par kilo
sviesta uz 6 gadiem. Pirmais runātājs aizrādīja,
ka tas nozīmētu piemaksāt tekošā gadā 12 miljonu
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latu, t. i. japastāvētu tagadējās cenas, kas ir Ls 2,80
par kilogramu. Cik būs piemaksas bekonam, to vēl
nezinām. Pagaidām, bekons ir izdevīgs, bet nāko-
šos gados tā cenas var nokrist. Tālāk, par ko ne-
tiek gādāts un domāts, t. i. pair tos lai būtu iespē-
jams pazemināt sviesta ražojumu pārstrādāšanas iz-
devumus. Man ir zināma kāda sviesta pārstrādā-
tāja — koppienotava, kura ņem par viena kilogra-
ma sviesta pārstrādāšanu tikai 40 santīmu. Bet La-
tvijā sviesta pārstrādāšanas caurmēra cena ir 70
santimi. Dānijas cena ir 40 santimi, tā tad 30 san-
tīmus varētu ietaupīt.

Tāpat vedot uz ārzemēm., iznāk pārāk liela
starpība, starp mūsu izvedamo cenu, un citu valstu
ievedamām cenām, iznāk atkal 35 santīmi par ki-
logramu. To būtu iespējams pazemināt uz pusi, ja
būtu valsts kuģis., kas maksātu vienu miljonu līdz
pusotra miljona ar saldētavu ietaisēm.. Ta varētu
atkal panākt lētu sviesta pārvadāšanu:. Sviesta
pārvešana iznāktu ar visu apdrošināšanu ja daudz
10—15 santīmu par kilogramu; tā būtu lielu diferen-
ce salīdzinot ar tagadējiem' apstākļiem.

Par rudziem un kviešiem es domāju, ika rudzu
un kviešu cenais būtu iespējams stabilizēt uz zinā-
ma Amerikas biržas cenu stāvokļa augstuma, pie-
skaitot frakti, apdrošināšanu un citus izdevumus,
un proti tāpēc, toa mēs ievedām gadā 120.000 ton-
nas rudzu un kviešu. Tur es domāju, pavisam ne-
iznāktu piemaksāt, ja reizē tiktu noteiktas arī mai-
zes cenas. Pirms 1860. gada visas gudrās valdī-
bas noteica, ka rupjās maizes cena nedrīkst būt
augstāka par rudzu graudu cenu. Tikai pēc 1860.
gaidai pār Eiropu gāja nelietīgas liberālisma taut-
saimniecības plūdi, kad apgalvoja, ka valsts ne-
drīkstot iejaukties saimnieciskā dzīvē un tā tad ne-
drīkstot noteikt arī maizes cenas. Pirms šī laika
neviens nebrīnējās un nesmējās par valsts iejauk-
šanos saimnieciskā 'dzīvē, par maizes cenu noteik-
šanu, jo zināja, ka 35% piecepuma pilnīgi sedz ra-
žošanas izdevumus pat tad, ja maize tiek ražota
air rokām, nelietojot nekādas mīklas mīcāmās un
dalīšanas mašīnas.

Ja salīdzināim rudzu graudu cenu ar rudzu mil-
tu cenām, tad starpība nav racionāla, bet! par 50%
augstākai Maizes cenas tagad mazliet kritušās,
bet ne tuvu tādā samērā, kā rudzu cenas. Iemesls
tam ir rudzu miltumuita, kas ir 5 santīmuspar kilo-
gramu. Rudzu ievests ap 76.000 tonnu; pareizinot
ar 50, iznāk 3,8 miljoni latu jeb 190.000.000 Latvijas
rubļu peļņas no muitas. Uz laukiem, kas zināms
arī labā spārna kungiem, rupjo rudzu graudu sa-
malšana nemaksā vairāk par 5—6 rubļiem pudā.
Man ir zināmas dzirnavas, kas maļ pat par 4 rub-
ļiem pudu. Pirms kara maksāja 4 kapeikas par pu-
du. Tagad mēs 5—6 lielajiem pilsētu dzirnavniekiem
iesviežam klēpī nepelnītu prēmiju — 3.000.000 latu
apmērā, t. i. rudzu miltu muitu.

Vēl trakāka ir lieta ar kviešu miltumuitu. Kvie-
šu miltu muita ir 25 santimi par kilogramu, turpretim
graudu muita — 7 santimi par kilogramu. Ko tas
nozīmē? Visu kultūras valstu valstsvīri, kur pastāv
kviešu imliltu un kviešu graudu muita, zin, ka tās
stāv viena pret otru kā 7:10. No 100 mārciņām
kviešu graudu _var Izmalt 70 mārciņas mllltu. Var
jaugan izmaltta saucamo «Kaiserausizuīg,» 30—50 % »
bet, racionāli, ņemot, pat 70% ir par daudz. Es at-
vedu no Anglijas grāmatu, kurā teiktsi, ka racionāli
vajadzētu izmalt vismaz 75%. Ja izmaļ mazāk
miltu, tad aiziet klijās kviešu .dīglis, kas satur lielu
daļu olbaltuma, tauku un vitamīnu. Ar citiem, vār-
diem — pie šādas ārkārtīgas izmalšanas, kādu prak-
tizē musu dzirnavnieki, klijās laiziet visas vērtīgā-
kas vielas, kas nepieciešamais-pašiem cilvēkiem. Tā

tad nacionālas muitas starpība iznāktu kādi 15 san-
timi. Ja to aprēķinātu uz kādiem' 50.000 rudzu vai
35.000 tonnām kviešu graudu,, tad sanāktu 35.000
reizes 15,kas būtu 5.250.000 llatu. Katrs., kas pazīst
Rīgas maizes cenas, zinas, ka starpība starp Rīgas
kviešu cenām, ja rēķinaracionālostāvokli unfaktisko
maizes cenu, ir 100%' līdz 150%. _Ta tad tā ir star-
pība, kas neatbilst patiesam cenām. Šo starpību
nopelnī 5 lielie Rīgas un Liepājas dzirnavnieki, jo
uz laukiem neviens graudus nesūta pārstrādāt. Es
domāju, ka mēs varētu stabilizēt rudzu cenas uz
diezgan augsta līmeņa, bez kā pilsētaielkiem tad
sadārdzinātos maize.

Zināms, cita lieta ir ar sviestu un bekonu, jo
tas ir izvedproduikts, un šīs cenas atkarājas no
pasaules, tirgus konjunktūras. Ievērojot to, ka tir-
gus konjunktūra ir neizdevīga, ka arī Padomju Krie-
vqfa un Sibīrija nāk ar lielākiem sviesta kvantu-
miem pasaules, tirgū, es baidos, ika sviesta cenas
varētu krist vēl tālāk. Mums.būtu jārūpējas., pirm-
kārt, lai no Latvijas izvestu tikai 1 šķinas, sviestu,
lai tas varētu konkurēt ar Dānijas sviestu, un otr-
kārt, lai samazinātu starpniecības izdevumus,

Kommīisijas sēdē un ari kādā aizrādijumā_ «Jau-
nākās Ziņās» esmu piekritis linu cenu stabilizēšanai.
Es domāju, ka uz vienu gadu tam varēja piekrist,
jo valdība savā laikā no linu ražotajiem ir ņēmusi
ārkārtīgas nodokļu summas. Pirmā .gaidā vien val-
dībā pelnījusi kādus 30.000.000latu.Tasbija 1919./20:
gadā. Ja mums tagad, butu jāpārmaksā kādi
4.000.000 latu, tad vienu gadu to_varetu pjeciest,
bet pēc tam! mums būtu jāpadomā, vai mes paši
nevarētu valkāt linu audumus un nevis kokvilnas.
Vai tas nav traki,ka mēs paši ražojami lētas un la-
bas šķiedru vielas, bet ievedām no ārzemēm citas
sliktākas šķiedru vidas. Tas ir panākts ari šo ap-
lamo muitas polītiku, ārkārtīgi zemo kokvilnas ra-
žojumu muitu un ārkārtēji augsto linu ražojumu
muitu; labāku linu audeklu, mēs gandrīz nemaz neiz-
strādājam. —.

Tālāk varētu aizrādīt, ka vairāk būtu izmanto-
jamas Liepājas kara ostas darbnīcas

^
Pirms pasau-

les kara bija kādi 10.000 latviešu jūrnieku, kuriem
vēlāk nebija, ne darba, ne maizes, Tiaigad viņi ir iz-
klīduši', bet arī tagad diezgan daudz jūrnieku, paliek
pāri. Mūsu kuģniecības pacelšanas laba mes esam
ļoti maz darījuši.; mēs varētu .vismaz būvēt jūrmalā
koka kuģus, apgādāt tos ar dīzelmotoriem_ un tad
braukt Ziemeļjūrā siļķes zvejot. Tagad mēs ieve-
dām siļķes no Norvēģijas un dodam nopelnīt tir-
gotājiem. Tādas lietas mēs financējam. Ir likts
priekšā financēt Baltijas jūras zvejniecību, bet tas
neatmaksājas, tāpēc ka Baltijas jūra ir zivīm naba-
ga; tāpēc šo mazo zvejnieku financēšana nekādus
rezultātus nevar dot. Mēs varētu gūt peļņu, .izbrau-
cot zvejot Ziemeļjūrā, kur ir liela zivju bagātība.
Norvēģija un Anglija sazvejo kopā kādUs 2.000.000
tonnu zivju, kamēr mūsu zvejnieki Baltijas jūrā ar
mokām ir sazvejojuši 10.000 tonnu zivju. Neko vai-
rāk te arī nevar sazvejot, joarī Vācijai Baltijas jū-
rā nav sazvejojusi vairāk par 30.000 — 40.000 ton-
nu zivju.

Kas attiecas uz izdevumiem:, tad es brīnos, ka
tagadējā koalīcija ir atstājusi lietas summas nepa-
redzētiem izdevumiem, Es gribētu aizrādīt uz vie-
nu sivarīgiu posteni, kas butu paaugstināms, t. _i.
skolotāju algām1; tās tagad pazeminātas par 3 kate-
gorijām visā Latvijas pastāvēšanas laika. Citas
kultūras valstīs stāvoklis ir citādāks, tur skolotāju
algas ir samērā paaugstinātas, bet pie mums tas
nav noticis.

Beidzot man jāaizrāda — to atzina pat finanču
ministra kungs —, ka vajagot paplašināt informa-
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cijas literatūru. Viņš arī runa par kādiem 2000 latu,
bet, ka radās, tur domāti atvēlētie 1850 latu Fi-
nanču ministrijai; Saeimas bibliotēkai nekas nav pa-
vairots. Man 2. aprīļa sēde liznāciai sadursme ar
Lūkasu Ozoliņa kungu. Viņš apgalvoja, ka visas tās
grāmatas un visi tie žurnāli, kurus es esot vēlējies
dabūt, arī esot pasūtīti. To sevišķi spilgti) atstāsta
ari «Latvis» un aizrāda, ka tas esot tikai manās
intereses — smelties jaunas kalkulācijas, ka Ozo-
liņ^kungs esot pasūtījis grāmatas!, kādas es elsot
velējies, un tas pēc tam esot atmetis ar roku un
aizgājis, kamēr zālē esot atskanējuši skaļi smiekli.
Man jāsaka, ka Ozoliņa kungs un «Latvis» ir apzi-
nāti runājuši nepatiesību par šo grāmatu pasūtīšanu.
Es varu atzīmēt veselu, rindu grāmatu, kas narv pa-
sūtītas. Varbūt Ozoliņa kungs nemaz nav ieskatī-
jies., ko es esmu pasūtījis un ko nē. Piemēram
«Mercuriales agricolae», «Futter und Dūngmittel-
zeitung». Tie ir žurnāli, kas var Interesēt tautas
vļetniekus, jo tanīs ir runai par mākslīgo mēslu ce-
nām

^
kur varētu smeltiesi ziņas, vai ražošana mūsu

zemē ir līdzīga ar pasaules tirgus cenām,, vai nav.
«Deutsche Landwirtschaftspresise» no sākuma
bija atzīmēts pasūtīt, bet tad to atlika.Lūdzu,, Ozo-
liņa kungs, ievērojiet to! Šīs 'grāmatas līdz šai
dienai vēl nav pasūtītas!. (F. Ozoliņš no vietas:
«Šī gada budžetā nebija naudas! Nākošā budžeta
gadā mēs tās pasutīsim!») Kāpēc tad Jūs paužat
tādu nepatiesību, ka. viss tas jau ir pasūtīts, ko es
esmu vēlējies? Tas pats jāsaka par «Deutsche
Zuckerindustirie». Toreiz Jūs pasacījāt, ka visas
tās grāmatas, kuras es esot vēlējies, esot pasūtītas,
bet tagad sakāt, ka nav bijis naudas, Kāpēc Jūs
toreiz neteicāt, ka nav naudas, kāpēc Jūs tad nācāt
un runājāt šeit nepatiesību? Es domāju, ka būtu
gan jāgādā par to, lai tautas vietniekiem 1būtu pie-
ietama labāka informācija, lai tie varētu zināt, kas
viņiem jārunā.

Visā visumā es. nevaru atzīt Finanču ministrijas
budžetu par tādu, kam varētu piekrist.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Ar Fiinanču mini-
strijas izdevumu budžetu .saistās arī sabiedrisko
darbu jautājums, jo Finanču ministrijas budžetā
uzņemti arī līdzekļi sabiedrisko darbu rīkošanai
resp. bezdarba apkarošanai. Šogad šie līdzekļi uz-
ņemti Finanču ministrijasi_ārkārtējo izdevumu bu-
džetā, bet tik niecīgā apmērā, ka jau taeraid iepriekš
var pateikt, ka šo līdzekļu nepietiks. Visi iepriek-
šējie gadi' rāda, ka, lai sarīkotu sabiedriskos, darbus,
kaut arī tanīs apmēros kā valdība pati. to atzīst par
nepieciešamu, t. i., lai nodarbinātu kaut tikai trešo
daļu darba 'meklētāju, caurmērā vajadzīgi 2 mil-
joni latu. Šogad paredzēts tikai 1 miljons latu, kā-
dēļ nepieciešamusšo summu pavairot. Arī! 2 miljoni
latu ir vēil par maz, bet man nav ne mazākās cerī-
bas, ka tagadējās valdības partijas būtu spējīgas šā-
du summu dot. Paredzēt budžetā 1 miljonu latu sa-
biedriskiem darbiem., tas nozīmē, pirmkārt, maldināt
sevi, jo katram, arī tagadējai valdībai un finanču
uiinistriim ir skaidrs, ka tā ir loti maza summa,, ar to
nevarēs iztikt .um nākošā gadā vajadzēs atrast papil-
du līdzekļus, Otrkārt, jo iepriekšbudžetā nav pa-
redzēti vajadzīgie līdzekļi, sabiedriskos darbus
nevar kārtīgi un plānveidīgi sagatavot. Ja gribam
lai sabiedriskie darbi noritētu uz daudzi maz racio-
nāliem pamatiem un ja gribam daudz maz sniegt pa-
līdzību tiem, kas meklē darbu un nevar to atrast,
tad ir nepieciešami paredzēt līdzekļus tādos apmē-
ros, kas dotu iespēju sarīkot sabiedriskos darbus,
nodarbinot kaut vairumu darba apgādēs reģistrēto
bezdarbnieku. Ievērojot sacīto, es lieku priekšā

ņemt 1 miljonu latu no tām summām, kas paredzē-
ta si Ministru kabineta rīcībā, pārnesot šosummu uz
ārkārtējo finanču ministrijas izdevumu budžetu sa-
biedrisko darbu sarīkošanai.

Otrs jautājums, kas saistās ar Finanču ministri-
jas .izdevumu budžetu ir ārkārtīgi niecīga, nepietie-
košā summa, kāda paredzēta Tautas labklājības
ministrijas budžetā llaūku iedzKvotajļu ārstēšanai.
Nezin aiz kādiem, iemesliem! tagadēja valdība sama-
zinājusi līdzekļus lauku iedzīvotāju ārstēšanai par
vairāk ka 500.000 latiem. (J- Ergļa

^
starpsauciens.)

Ērgļa kungs saka, ka pagājušā gadā esot visi izār-
stēti. Es nevaru iedomāties tādu «skunstīgu» val-
dību, kura var izārstēt cilvēkus par gadu uz priek-
šu. Varbūt, ka to var izdarīt ar jaunaspūšļošanas
metodes palīdzību, bet ar medicīnu nē. (F. Ausēja
starpsauciens). Pareizi, docenta kungs,, lai aiz-
sargātu no saslimšanas, tad arī to nevar izdarīt
ar pūšļošanu, tur ir vajadzīgi līdzekļi un tāpēc tie jā-
paredz budžetā. Mūsu lauku iedzīvotāju ārstēšanas
likums pastāv ļoti īsu laiciņu un tāpēc
būtu stipri pārgalvīgi apgalvot, ka lauku
iedzīvotāju veselība jaupar tik daudz uzla-
bojusies, ka varētu krasi samazināt līdzekļus.
(Starpsauciens pa labi.) Nu, paskiataities budžeta
summās, ko jūs strīdaties. Uzšķirat attiecīgo daļu
un paskataities, tad jūs ar aplamībām šeit nenāksit.
Tāpēc es lieku priekšā uz Ministru kabinetam pare-
dzēto summu rēķina pavairot summas lauku iedzī-
votāju ārstēšanai par 529.000 latiem, t. i. par tādu
summu, kāda bija paredzēta pagājušā gada budžetā,
kas tagad samazinātai.

Trešais jautājums ir stipri samazinātās īsuimmas
arī sociālās apgādības vajadzībām. Likums par
sociālo apgādi pastāv jau labi sen, bet pagaidām
tas ir tikai uz papīra. Summas, kas paredzētas
Tautās labklājības ministrijas budžetā, ir smieklīgi
mazas. Tāpēc būtu nepieciešami, lai daudz maz
uzlabotu šo stāvokli, pavairot šīs summas par
200.000 latiem, ņemot tās no Ministru kabineta rīcī-
bā paredzētiem 2.500.000 latiem.

Kas attiecas uz Finanču ministrijas kārtējo bu-
džetu, tad man jātaisa piezīmes divos jautājumos.
Finanču ministrija nodarbina strādniekus arī dažos
savos uzņēmumos un arī autonomos uzņēmumos.
Šo strādnieku darba apstākli, ir tādi, kas dod diez-
gan lielu procentu nelaimes gadījumu. Par nožēlo-
šanu valdībai nav nekādas statistikas, kas rādītu,

? cik liels ir nelaimes gadījumu skaits. Tikai izdoto
summu lielums liecina par nelaimes gadījumu prāvo
skaitu. Sumina, kas uzņemta pensijām, liecina, ka
pensijas katru gadu aug, tā tad aug sakropļoto
skaits. Tas rāda, ka kaut kas nav| kārtībā, bet ne
Tautas labklājības ministrijas, ne Finanču ministri-
jasbudžetos ne santīms nav paredzēts šo nelaimes
gadījumu

^
novēršanai. Šis jautājums būtu nokārto-

jams tādējādi, ka vajadzētu paredzēt Finanču mini-
strijas budžetā zināmas summas nelaimes gaidījumu
novēršamai. Tā kā visus sociālās labklājības un
darba aizsardzības, jautājumus nokārto Tautas lab-
klājības ministrijas budžetā, tad es lieku priekšā
'paredzēt zināimu summu 10.000 latus, ņemot no
Ministru kabinetam paredzētiem līdzekļiem,, pār-
nesot tos uz Tautas labklājības ministrijas attiecīgu
daļu, kur iet runa par pensijām,, ārstēšanu un ne-
laimes .gadījumu novēršanu kā Finanču .ministrijas
uzņēmumos., tā valsts autonomos uzņēmumos. Es
domāju, ka summas, kuras atvēlēs šai vajadzībai,
neies zudībā. Taisni otrādi, katrs lats, kuru dos. ne-
laimes gadījumu novēršanai Finanču ministrijas uz-
ņēmumos; valsts autonomos uzņēmumos vai privā-
tos uzņēmumos, ietaupīs desmit un desmitkārt vai-
rāk pensiju izdevumos. Ja mēs gribam, lai nelai-
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mes gadījumu skaits visos šinīisi uzņēmumos iet ma-
zumā, tad šo summu nevarētu taupīt.

Beidzot jāpāriet pie apstākļiem) jūrniecības de-
partamentā, kur Finanču ministrijai ir ludzrunatajas
tiesības. Bet piedzīvojumi rāda, ika jūrniecibājap-
stākļi ir tādi, par kuriem jāsaka, viņi ir stipri rūgti.
Jūrniecības departamentam būtu jānostājas ka vi-
dutājam starp darba devēju un algotiem, jūrniekiem'.
Tā ir tāda iestāde, par kuru var sacīt, ka viņa ar
miesu un dvēseli ir kuģu īpašnieku kalpībā. Strī-
dus gadījumā, kas izceļas starp algotie_m jūrniekiem

»

un darba devējiem, jūrnieki var būt pārliecināti, ka
jūrniecības departaments katrā gadījumā nostāsies
kuģu īpašnieku pusē. Jūrnieku darba apstākļi ir
ļoti nenokārtoti: darba laiks garš, taigas zemas,
nepastāv nekādi līgumi, kuri normētu jūrnieku at-
tiecības ar darba devējiem. Šādos .nenormālos ap-
stākļos ir ļoti dabīgs lielais, konfliktu skaits, Darba
konfliktu asums pierāda, ka šeit kaut kas nav kār-
tībā. Man jau bija izdevība runāt Saeimā par kādu
lielu konfliktu, kas bija izcelies Gentē, no kurienes
beigu beigās 14 latviešu matrožus, dzelžos ieslēgtus,

»
atsūtīja uz Latviju. Šī lieta nonāca tiesā. Tiesa
viņus attaisnoja, pie kam gandrīz nonāca uz apsū-
dzēto sola viņu apvainotāji. Tagad nākuši klāt jauni
konflikti, kas liecina,ka attiecības starp darba devē-
jiem — kuģu īpašniekiem vai viņu vietniekiem —
kapteiņiem, un darba ņēmējiem' — matrožiem, ir
nenormālas, jo nepastāv nekāda jūrnieku darba pie-
nākumu un tiesību noteikšana. Dzirdēju, ka jūrnie-
cības departaments gudrojot, kā šos konfliktus, no-
vērst. Domājot ievest jaunus sodus. Tā tad, pa-
vairojot administratīvos sodus, pavairojot represi-
jas' , grib novērst konfliktus. Tais ir maldīgās do-
mas un bīstams ceļš. Ar represijām nenovērsīs
konfliktus, kamēr būs nenormāli darba apstākļi.

Ņemsim kaut tos pašus darba 'līgumus, kurus
izstrādā kuģu īpašnieki un paraksta jūrnieki. Tanīs
ir tāds pants, kas nosaka, ka Latvijas jūrniekiem
streika gadījumā ārzemju ostās jābūt obligātoriski
streiklaužiem. Līgums nosaka: ja kādā ostā ie-
sākas streiks, tad jūrniekiem obligātoriski jāstrādā
pie kuģu iekraušanas un izlādēšanas. Nu, var jau
būt, ka citos apstākļos var ar likumu piespiest jūr-
niekus būt par streiklaužiem, bet ārzemēs tā ir ne-
parasta lieta. Ja. ārzemēs kādu jūrnieku spiedīs
iejaukties streikā, tad, saprotama lieta, izcelsies

»
konflikti, kuri atkārtojas. Jūrnieki saprot šo necie-
nīgo stāvokli un tāpēc, lūk, izceļas konflikti un šādi
konflikti ir bijuši vairāki. Ja šo likumu nerevidēs un
ja_ jūrniekus neatbrīvos no sev .apkaunojošiem pie-
nākumiem, tad konflikti būs arī uz priekšu. Sapro-
tama lieta, ne Finanču 'ministrija, ne jūrniecības
departaments nav uz to spējīgi, jo tur strādā cil-
vēki, kas saauguši kopā ar kuģu īpiašniekiem. Liels
daudzums šo kungu ir līdzakcionāri kuģu īpašnieku
sabiedrībās, vai arī paši ir kuģu īpašnieki, tāpēc
viņi šo jautājumu nesaprot, viņiem nevar ienākt
prata, ka jūrniekus varētu nepiespiest būt par
streiklaužiem

^ Šādi darba līgumi ārzemēs ir uni-
kumi. Neviena valstī nepastāv noteikumi, ka jūr-
niekiem' jāuzņemas streiklaužu pienākumi.

Attiecībā uz jūrniekiem ir vēl viens nenokārtots
jautājums, proti, atlīdzības izmaksa jūrniekiem, kas
paliek bez darba kuģa avārijas gadījumā. Šie ga-
dījumi pie mums nenāk! bieži, priekšā, bet gada lai-
ka tomēr notiek 3 līdz 4 avārijas, un te nu daži des-
miti jūrnieku paliek bez darba. Jau labu laiku at-
pakaļ mes šeit Saeima ratificējām koncesiju par
bezdarba pabalsta izmaksu avarējušo kuģu jūrnie-
kiem, bet līdz šim konvenciju vēl neizved dzīvē un
arī budžetā neredzam summas tādas atlīdzības iz-

maksai, kaut vai uz valsts kuģiem nodarbinātiem
jūrniekiem. Sakarā ar avārijām daudzi jūrnieki
paliek ārzemēs bez līdzekļiem, viņi nevar atgriez-
ties dzimtenē, jo no tām niecīgām algām,, ko viņiem
maksā kuģu īpašnieki, tie neko nevar iekrāt. Tam-
dēļ budžetā vajadzētu paredzēt summas tiem_ jūr-
niekiem, kuru kuģi avarējuši un kas palikuši ārze-
mēs. Tāpēc lieku priekšā paredzēt 4.000 latu šiem
jūrnieku,pabalstiem.

Tie būtu mani priekšlikumi nn īsas piezīmes
pie Finanču ministrijas budžeta.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-
putātam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Gribu griezt Jūsu uz-
manību uz vienu apstākli. Iepriekšējā gadā pec
.slapjas vasaras sekoja ļoti barga ziema; šai bargā
ziemā izsalusi visā valstī apmēram' 30% no mūsu
augļu kokiem: Zaudējumu kopsumma aprēķināta
uz 10.000.000 latu. Sakarā ar to mūsu. dārzniecī-
bas ir stipri cietušas; daudzas koku šķirnes gājušas
bojā un tās tagad ne par kādu naudu nav iespējams
dabūt.

Latvijā vispār ir nenormāls stāvoklis. Pēc
dārzkopības speciālista Dlndona aprēķina, mēs La-
tvijā patērējam gadā apmēram 12.000.000 pudu _aug-
ļu svaigā un žāvētā veidā, bet paši savā zemē ra-
žojami gadā tikai apmēram 1.000.000 pudu. Ar to
arī izskaidrojams milzīgais' ārzemju augļu ievestais
kvantums. Tāpēc nebrīnēsimies, ka visi musu. vei-
kali pārpildīti ārzemju augļiem, ne tik _vien svai-
giem, bet arī žāvētiem. Izrādās, ka mēs ievedām
augļus pat no Lietuvas, Polijas un citām tuvākām
valstīm. Mūsu dārzkopji ir ļoti noraizējušies par
to, ka šī tautas veselībai noderīgā barība labāk va-
rētu izaugt arī mūsu. pašu, zemē; bet mūsu apstākļos,
sevišķi pēc izsalšanas pagājušā gadā, ražas paredza-
mas ļoti niecīgas. Ja mēs neatjaunosiim pakāpe-
niski mūsu augļu; kokus, šī raža daudz nepalielinā-
sies. Tāpēc mūsu frakcija liek priekšā no IX da-
la« § 35 pkt. 5 ņemt Ls 50.000.— t. i. no pašvaldību
deficīta 'segšanai paredzētiem. Ls 3.000.000.—. Šī ir
samērā niecīga summa, uz katru pagastu tā; iztaisa
caurmērā tikai 10 latu. Pašvaldības to sevišķi
nejutīs un, ja būs vajadzīgs, mēs pašvaldībāmdo-
sim vēl vairāk; ar šiem 50.000 latu mēs pašvaldības
neglābsim, ne nogremdēsim. Bet dārzkopjiem šinī
ziņā mēs varēsim daudzkārt nākt pretim tādā veidā,
ka Latvijas valsts koku skolām, kas cietušas no
sala, un kur dažas šķirnes pavisam izsalušas, valsts
izsniedz avansus krietna stādāmā materiāla, audzi-
nāšanai. Šis pabalsts, jeb pareizi sakot, avanss
būtu jādod visām, tām koku skolām, kas cietušas
no sala. Rīcības 'spējas un lietderību varētu kontro-
lēt caur apriņķu pašvaldībām'. Vajadzētu noteikt
sarakstus par pazeminātām cenām izdodamiem! ko-
kiem. Par ievestiem) laiugļkokiem no ārzemēm! ne-
kādi valsts pabalsti nebūtu izsniedzami, bet atbal-
stāmi būtu tikai tie. kas audzēti uz vietas. Šādsat-
balstīšanas veids., kad valsts izsniedz zināmas, pie-
maksas, jaupastāv, piemēram:, attiecībā uz spridzi-
nāmām vielām. Tā tad šāds pabalstīšanas veids ir
jau ticis pielietots. Bs domāju, ka Augstajām' na-
mam pret šo manu praktisko priekšlikumu nekādu
iebildumu nebūs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-
putātam Rozentāllam.

Mi Rozentāls (sociāldemokrāts):' Deputātu
kungi! Es nekādā gadījumā nevaru piekrist Mīl-
berga kunga pēdējam priekšlrkumam attiecībā uz
augļkopību. Kā var ņemt līdzekļus no pašvaldī-
bām, kuras jau tā ir nonākušas lielās grūtībās, (G.
Mīlbergs no vietas: «Tā taču ir ļoti niecīga sum-
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mal») _ Jūs sakait, ka tā ir niecīga siuimima, bet vai
Jus ari zināt, ka vidējais pagasta budžets ir 50.000
latu liels? Tā tad līdz ar to Jūs pasakait, ka vie-
nam pagastam nebūs līdzekļu, ar ko segt savu bu-.
džeta iztrūkumu. Un vai Jūs vispār zināt, cik liels
iztrūkums ir pagastu pašvaldību budžetos? Pagastu
pašvaldības pašreiz ir tādā stāvoklī, ka viņas, ne-
var savus iztrūkumus segt ar saviem līdzekļiem,
ja valsts nenāks viņām! palīgā. Ir taču daudz ci-
tas vietas_ kurņemt līdzekļus šai vajadzībai, Mū-
su budžetā ir diezgan daudz iespēju, kur ņemt lī-
dzekļus. Tā var ņemt līdzekļus no Ministru kabi-
neta rezerves fonda, kuru bieži vien izlieto dažā-
dam nelietderīgām vajadzībām.

2.500.000 latu summa, kas paredzēta rezerves
fondā, ir tāda summa, kāda vēl nevienu gadu. bu-
džeta nav bijusi. Kur šīs summas izlieto? Man ir
pārskats, par 1928./29. un 1929./30._budžeta gadiem,
no ka redzams, kur šī nauda aizgājusi. Piemērarn,
1928./29. budžeta gadā bijis 2200.000 latu. No šī
fonda kontrabandas kārta panākti dažiem 1resoriem
budžeta papildinājumi. Piemēram, Iekšlietu mini-
strijas budžets palielināts ar atalgojumu iekšlietu
ministra biedriem, kādam nolūkam budžetā nebija
jparedzeti līdzekļi. 1929./30. budžeta gadā ir divas
reizes paredzēts atalgojums diviem iekšlietu mini-
stra biedriem kopā 9.030 latu (starpsaucieni). Re-
dziet, _ Mīlberga kungs, _ jūs ļoti labi varējāt llikt
priekša šo summu atvēlēt darzkopībais zaudējuma
atlīdzībai. Jusū frakcija kādreiz izteicās, ka gribot
samazināt ministru_ biedru skaitu. Redziet, tagad
jums ir izdevība realizēt šo savu solījumu. (G. Mīl-
berga starpsauciens.) Tālāk ir vēl kāda summa,
kas paredzēta ministru kabineta rīcībā. Šogad pa-
redzēts 29.944 lati ceļa izdevumiem, bet pagājušā
gada Ministru _ kabinets vēl izdevis ministriem
braukšanas naudām, pa lielākai daļai dažādiem:aģi-
tācijas braucieniem Ls 17.280. — Redziet, šo sum-
mu jus ļoti labi varējāt izlietot atlīdzībai par nosa-
lušiem auigļkokiem.

Tālāk, katru _gadu budžetā paredz pabalstus
baznīcām, un tomēr vel Ministru kabinets izsniedz
atsevišķus pabalstus tām. Starp citu pagājušā ga-
da teoloģijas: institūtam izsniegts Ls 10.000; katoļu
izglītības biedrībai Latgale —Ls_4000; Lauru koloni-
jas baznīcas būvei — Ls 1000; Rēzeknes pareizticīgo
draudzei — Ls 3000; Jaunliepājas luterāņu draudzei
kaut kādu paradu segšanai — Ls 5800. Redziet,
Mīlberga kungs, no šīm Ministru kabineta summām,
baznīcu pabalstiem Jus ļoti labi varējāt paņemt
dārzkopības niaballstiem. Tias būtu bijis daudz pa-
reizāk Mēs līdz šim domājam,ka bankas, ir vispie-
mērotākās iestādes, organizācijas, kuras var celt
pašas saviem līdzekļiem namus un tautas namus.
Pirms kara tā bija parasta lieta, ka bankas pašas,
kur dibinājās, zināja arī sev namu uzcelt. Bet ta-
gad pie tagadējās valdības, pie tagadējās koalicijas,
izrādās, lieta ir citāda. Bankas nespēj uzcelt tau-
tas namus saviem līdzekļiem, bet Ministru kabinets
dod līdzekļus no savas puses tādu bankas namu cel-
šanai. Tā piemēram!, ir dots Valkas bankai 20.000
latu Ukros — 2000 latu. Tās ir atkal surranas, ko
varēja izlietot sala izdarīto zaudējumu segšanai
augļu kokiem.

Tad vēl aizsargu budžets. Tas taču paredzēts
pietiekoši lielā apmērā Iekšlietu ministrijas budžetā
un arī no Ministru kabineta rezerves fonda aizsar-
giem un dažādām vajadzībām paredzēti 8400 lati.
Acīmredzot, visas šīs summas aiziet dažādiem tā-
diem savādiem izdevumiem, kurus it kā kautrēju-
šies uzņemt resora budžetā vinte nu grib viņus kon-
trabandas ceļā izvest cauri.

»

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīga, Saeimas laukumā.

Pavisam skandaliozi izradās daži no šī fonda
izdevumiem. Piemēram — Ārlietu ministrijas sle-
peniem izdevumiem — 200.000 lati. Šinī—1929./30.
gadā — un 1928./29. gadā — 428.000 lati. Kas tās
ir par summām šie slepenie izdevumi, to tiešam grū-
ti noskaidrot. Runā, kāta esot kāda atlīdzība poļu
muižniekiem par atsavināto zemi. Ja tas ir ta, tad
es gribu jautāt, kur mums ir tāds likums, kas uzdo-
tu atlīdzināt poļu muižniekiem par atsavināto zemi.
Mums tāda likuma nav. Uz kāda pamata tad Mini-
stru kabinets var dot summas poļu muižniekiem.
Tad jāprasa, lai šo naudu atdod_ atpakaļ.

Tad vēl izdevumos paredzēta viena diezgan
kurioza summa — Ārlietu ministrijai samaksai po-
litiskai pārvaldei par afērista Mottas notveršanu
1000 latu. Kaut gan tas kungs Ārlietu ministriju ap-
meklēja katru dienu un viņu varējaArlietu ministri-
jā notvert, tomēr vajadzējis izmaksāt politiskai pār-
valdei gratifikācijas. Acīmredzot, Ministru kabinets .
nezin, kur likt viņa rīcība nodoto naudu, un tāpcc
ar naudu viņš ir svaidījies.

Tāpēc es domāju, ka no summām, kas pare-
dzētas Ministru kabinetam tamlīdzīgiem izdevu-
miem, var ņemt nost un nodot vispārīgi derīgam
vajadzībām. Tādas vajadzības būtu vispirmām
kārtām zemju uzpirkšana caur Zemes banku sīk- un
bezzemnieku apmierināšanai ar zemi, Šī gada bu-
džetā šai vajadzībai paredzēti tikai 750.000 latu. Ie-
priekšējos gados bija paredzētas daudz lielākas
summas un agrākos gados bija pat pusotra miljona
latu. Es domāju, ka gluži labi varētu noņemt
750.000 latus no Ministru kabineta rezerves fonda
un pārnest uz izdevumu summām, kas paredzētas
zemju uzpirkšanai caur Zemes banku sīk- un bez-
zemnieku apmierināšanai ar zemi, palielinot jau
paredzēto summu par 750.000 latu, ta tad kopsummā
iznāktu pusotra miljona latu. (F. Ausēja starpsau-
ciens.) Es domāju. Ausēja kungs, ka jums par to
nebūtu ko uztraukties. Ja zemes stāv neapstrādā-
tas un ja vecsaimnieki netur rentniekus, graudnie-
kus un laukstrādniekus, tad atsavināsim viņu zemi
un nodosim valsts zemes fondā. (F. Ausēja starp-
sauciens.) Ausēja kungs, Jūs taču no valsts līdzek-
ļiem piemaksājat vecsaimniekiem. Tā tad ir parei-
zāki, ja mēs zemi atdodam tādiem, kas paši to spēj
apstrādāt un neprasa piemaksas saviem strādnie-
kiem no valsts. Es neprasu atsavināt, bet iesnieg-
šu pārejas formulu, kurā paredzētas Zemes bankas
pirmpirkšanas tiesības uz zemēm, kuras viņu īpaš-
nieki pārdod, un, otrām kārtām, spaidu kārtā atpirkt
vecsaimnieku neapstrādātās zemes un ieskaitīt ze-
mes fondā sīk- un bezzemnieku apmierināšanai ar
zemi.

Tālāk 1928. gada budžetābija paredzēti 50.000
lati laukstrādnieku dzīvokļu būvei. No Valsts kon-
troles ievāktiem datiem redzams, ka no šīs summas
patiešām izlietoti 10.000 lati laukstrādnieku dzīvo-
kļu izbūvei. Turpretim 40.000 lati nav izlietoti sa-
karā ar kreditu rezervēm palīdzības sniegšanai
plūdos cietušiem lauksaimniekiem. Tā tad 1928.
gadā valdība atrada par iespējamu atņemt lauk-
strādniekiem paredzētās summas un atdot tās lauk-
saimniekiem, la'kam tanī pārliecībā, ka laukstrād-
nieki arī slapjajā gadā var palikt bez dzīvokļa. Es
domāju, ka šī netaisnība jāizlabo. Tāpēc lieku priek-
šā — ņemt no Ministru kabineta rezerves fonda
20.000 latus, pārnesot tos uz Zemkopības ministrijas
ārkārtējiem izdevumiem, kur laukstrādnieku dzī-
vokļiem atvēlēti 20.000 latu, un palielināt šo summu
vēl par 20.000 latiem. Tie būtu mani priekšlikumi
pie Finanču ministrijas budžeta.
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Priekšsēdētaja biedrs K. Pauļuks: Debates iz-
beigtas. Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Finanču ministrijas iz-
devumu budžeta debatēs Lorenča kungs aizrādīja
uz tādām patiesībām, kas mums visiem ir zināmas
un kuras mēs neviens neapstrīdēsim, t. i., ka mūsu
saimnieciskā dzīve ir krizes stāvoklī, ka šī krize ir
ilgstoša. Lorenča kungs aizrādīja uz bankrotiem, ka
bankrotu vilnis ar katru gadu kāpjot augstāk, un
illūstrēja to skaitļiem. Tāpat viņš aizrādīja uz pro-
testēto vekseļu skaitu, nekustamu īpašumu torgiem,
ka torgu skaits ar katru gadu pieaugot; bez tam
Lorenča kungs aizrādīja uz smago nodokļu nastu,
kura ir tik liela, kā reti kādā citā valstī, izrēķinā-
dams, cik iznāk uz katru maksātāju. Ar vārdu sa-
kot minēja tādas patiesības, kuras neviens no mums
negribēs un arī nevarēs apgāzt.

Bet Lorenča kungs neminēja cēloņus, kāpēc
tas tā ir. Tur,' kur Lorenča kungs pieskārās šiem
jautājumiem, pēc manām domām, viņš apgaismoja
tos nepareizi. Pēc manas pārliecības saimnieciskais
sastrēgums lielā mērā atkarīgs no mūsu tiešo no-
dokļu pārāk smagās nastas, lai gan Lorenča kungs
illūstrēja no šīs katedras, ka tiešo nodokļu nasta ar
katru gadu paliekot vieglāka. Visi tie skaitļi un
fakti, ar kuriem viņš raksturoja saimniecisko krizi,
runā, ka tiešie nodokļi ir smagi, ka krizi izsauc
galvenā kārtā pārāk smagie nodokļi.

Ja Lorenča kungs, raksturodams mūsu nodo-
kļu stāvokli, aizrādīja, ka uz katru nodokļu maksā-
tāju iznākot ap 120 latu nodokļa, tad tas absolūti
neko neillūstrēja. Lai dabūtu illustraciju par to, _ ka
nodokļi gulstas uz atsevišķu maksātāju nogrupēju-
miem un kā izsauc saimniecisko krizi, tad mums jā-
apskata, cik katrs nodokļu maksātājs maksa dažā-
da veida tiešas nodokļus, un tie butu: nekustamas
mantas nodoklis pilsētās un uz laukiem, tirdzniecī-
bas un rūpniecības nodoklis, progresīvais ienākuma
nodoklis un vēl citi nodokli. Pie šiem nodokļiem
varētu vēl pieskaitīt arī nomaksas slimo kasēm un
sociālai apgādei. Ja saņem visu kopa, kas ienāk
valsts un pašvaldību, kā arī slimo kasu un citu
organizāciju budžetos, tad tas viss kopa sastāda
ļoti lielu summu. Šīs summas smagums kļūst sevišķi
redzams tad, ja ievērojam, ka eksportam ražojošā
šķira ir maza.

Lorenča kungs sacīja, ka mūsu saimnieciskā po-
lītika ejot zem lozunga «Nost ar tiešiem nodok-
ļiem!». Šāds lozungs nav nekur izskanējis. Tieši
tie, kas maksā tiešosnodokļus, — ražojošā šķira —
ir par nodokļu maksāšanu. Neviens ražotājs nav
par to, ka valstij par pakalpojumiem, ko viņa sniedz
mūsu ražotājiem, nevajadzētu maksāt tiešos no-
dokļus. Šiskliedziens ir citādi saprotams. Tā viņš
izskanēja finanču ministra kunga runā un tāpat ari
citu runās, un proti «Nost ar kapitāla atsavināša-
nu!». Tā to izteica finanču ministra kungs un ari
citi saimnieciski darbinieki un, es domāju, tāpat do-
mā visi tie, kam ir kāds saimniecisks uzņēmums.
Šissauciens ir pareizs. Man šķiet, ka nodokļu mak-
sātājus mēs varam salīdzināt ar aitu, kas ļaujas, lai
cērp vilnu tik ilgi, kamēr viņai neskar miesu. Valstij
kā cirpējai ir pret saviem iedzīvotājiem tāds pat
pienākums kā lauksaimniekam pret savu aitu. Ja
mēs stādāmies priekšā kādu cirpēju, kas, vilnu cēr-
pot, griež no organisma ārā, gaļas gabalus, tad mēs
sakām — «tas ir: neprātīgs cirpējs», un jaucamies
vidū.

Mūsu saimnieciskie nodokļi ir tieši tādas da-
bas, ka mēs neņēmām vairs nodokļus, bet esam

-_-_---------------------------------------------------------------?

pārgājuši pāri tam un sākam atsavināt kapitālu —
tā tad strādājam pretim finanču zinātnei. Šeit ari
meklējams izskaidrojums visam tam, ko sacīja Lo-
renča kungs, un ko arī mēs zinām, ka musu saim-
nieciskā dzīve patiesi atrodas krizes stāvoklī un
ka tā ir ilgstoša, vai, kā Lorenča kungssacīja, tik
drīz nav paredzama šīs krizes izbeigšanas.

Lorenča kungs, runādams pie izdevumiem, at-
griezās pie finanču ministra runas un aizrādīja, ka
šī garā runa esot bijusi gan gara deklarācija, bet
īsa pēc sava satura. Tomēr pie šī īsa satura Loren-
ča kungs apstājās ļoti ilgi un patiešām šeit var daudz
runāt. Man šķiet, ka Lorenča kungs neviena vieta,
nevienā punktā nepierādīja, ka finanču ministra
kunga aizrādījumi būtu nepareizi, bet ar visiem fak-
tiem, runādams par krizes stāvokli, to vienīgi pa-
stiprināja. Taisnība, Lorenča kungs nāca ar aizrā-
dījumu, ka samazināmi neražīgie izdevumi, bet ka
to izdarīt, to viņš aizmirsa pasacīt. Ja būtu bijusi
runa par algām, tad Lorenča kungs nebūtu ar šādu
priekšlikumu nācis, jo viņš un viņa frakcija, kur ir
runa par algu paaugstināšanu, balso par to, līdz šim
ir balsojis un balsos arī uz priekšu, lai gan šie algu
paaugstinājumi, kas sniedzas pie 8 līdz 9 miljoniem
latu, lielā mērā paaugstinājuši mūsu budžetu, un tas
sniedzas jau pie 177.000.000 latu, ko šinī gadā va-
jadzēja atvilkt tieši no ražojošiem mērķiem. To var
teikt par algām.

Bet ja mēs runājam par neražīgiem izdevu-
miem, tad nav jāaizmirst, ka pie neražīgiem izdevu-
miem jāpieskaita arī daudz un. dažādie pabalsti, pa-
balsti sociālai apgādei u. t. t, kas taču nav ražīgi
izdevumi. Vai Lorenča kungs un viņa frakcija bū-
tu ar mieru samazināt šos neražīgos izdevumus?
Katrā gadījumā izdod likumu neražīgiem izdevu-
miem un kad šie izdevumi tiek bruņoti, Lorenča
kungs un viņa frakcija arvien bijuši par neražīgu iz-
devumu palielināšanu.

Šis pats runātājs aizrādīja arī uz to, ka mums
būtu jāgādā par Doles spēka stacijas izbūvēšanu.
Pie šī paša jautājuma apstājās arī profesors Baloža
kungs un aizrādīja, ka Doles spēka stacijas izbūve
izmaksātu 14 miljonus latu. Nauda šai vajadzībai
jāaizņemaspar ļoti augstām procentēm, kas līdz ar
deldēšanas procentu iztaisa 12%. Tas ir pareizi.
Profesora kungs izteica arī šaubas, vai Doles spēka
stacijas plāni ir pareizi izstrādāti. Patiešām; tā ir
tāda vajadzība, ko finanču ministra kungs nekad
nav apšaubījis, arī viņš stāv par to, ka mums jā-
izmanto mūsu dabīgie spēka avoti.

Es varu piekrist arī tam!profesora kunga aiz-
rādījumam, ka mums nav izejvielu, ka mums lini
nav jāeksportē uz ārzemēm, bet tie jāpārvērš dzi-
jās. Ari tas ir pareizi. Negribu apstrīdēt arī to,
ka ir loti labi būvēt kuģus un sūtīt tos Ziemeļjūrā
uz siļķu zveju_ u. t. t. Tas viss ir ļoti 'labi un šādas
vajadzības mēs varētu uzskaitīt bez gala daudz.
Bet, kungi, mums trūkst viens, trūkst tieši kapitāla,
lai visu to panāktu. Bez šaubām, tas mums viss ir jā-
sasniedz, bet to mēs varam sasniegt tikai pakāpeni-
ski un mēs to nevaram sasniegt tā, kā tas līdz šim'
ir darīts, ka šos ārkārtējos līdzekļus ārkārtējā bu-
džetā ņemam no kārtējā ienākuma budžeta. Turp-
māk tas vairs nebūs iespējams, jo mēs tieši bruņo-
jam līdzekļus neražīgiem izdevumiem, dažādiem
algu paaugstinājumiem un pabalstiem.

Lorenča kungs aizrādīja, ka ārzemju kapitāli
no mums pamazam atvelkoties. Protams, ārzemju
kapitāli nenāk mūs glāstīt, bet tie nāk pie mums pel-
nīt.. Ja mūsu nodokļu sistēma ir tāda, tāpat tie so-
ciālās apgādes izdevumi ir tik lieli, ka ārzemju ka-
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pitals pie mums nevar pelnīt (starpsaucieni pa krei-
si), tad tas atvelkas no mums, un tas nenāks arī tā-
dam vajadzībām, ko Jūs, Lorenča kungs, uzskaitī-
jāt un ko uzskaitīja profesora kungs un pārējie runā-
tāji.. Mums loti daudz kas vajadzīgs. Mums jāiz-
būvē speķa stacija, mums jābūvē dzelzceļi, šosejas,
kuģi u. t. t. Saviem līdzekļiem mēs to nepanāksim,
bet ārzemju kapitāli, kā jūs paši konstatējāt, no
mums atvelkas, tie nevis nāk pie mums kā mīlīgs
viesis, bet ja nāk, tad nāk par ļoti augstiem procen-
tiem,, ko mums nav iespējams maksāt. (Saucieni
no vietām: «Atrak, ātrāk!») Ātrāk? Tūlīt, tūlīt!

Pie Finanču ministrijas izdevumu budžeta
mums jākonstatē viens, un proti, ka tautas sapulcēs
mes tautai solām samazināt neproduktīvos, neražī-
gos izdevumus, tāpat solām atvieglot nodokļu na-
stu, palielināt tiešos nodokļus uz netiešo nodokļu
rēķina, solām zļedot līdzekļus daždažādām noza-
remsaimnieciskās dzīves veicināšanai. Viss tas ir
vairākkārt deklarēts, bet tomēr jākonstatē, ka gadu
no gada budžeta apmērs ir viens un tas pats. No-
dokļu maksātāji nejūt, ka nodokļu nasta kļūtu vieg-
lajā, bet gluži otrādi — viņi arvien vairāk jūt, ka
viņu maks zem smagās nodokļu preses arvien vai-
rāk un yairāk sašļūk. Mēs redzam, ka mums trūkst
naudas izdevumiem, ko var nosaukt par ražojošiem
izdevumiem,Jo mums ar katru gadu arvien vairāk
nak klāt dažādi izdevumi, ar katru gadu mēs bruņo-
jamies jauniem neražīgiem izdevumiem. Tik tālu
īsos vilcienos par dažu iepriekšējo runātāju aizrā-
dījumiem.

Varētu vēl apstāties arī pie Vintera kunga aiz-
rādījumiem par linu monopola zaudējumiem. Viņa
slēdziens bija ļoti vienkāršs. Vajadzētu tikai pār-
kārtot vienu otru ierēdni un mums no linu mono-
pola nerastos zaudējumi. Katram no mums ir zi-
nāms, ka pamats šai parādībai ir daudz dziļāks, ka
linu cenas strauji slīdējušas uz leju un ka sliktie tir-
gus apstākļi, sevišķi Krievija, vainīgi pie mūsu linu
cenu samazināšanas. Ja viena gada laikā linu ce-
nas noslīdējušas no 100 mārciņām tonnā uz 60 un
pat zem_60_ mārciņām tonnā, tad ar viena otra ie-
rēdņa pārkārtošanu nekādā ziņā nevarēs šo lietu
labot.

Arī pie šī budžeta iesniegti vairāki priekšli-
kumi, kuri budžeta kommisijā nav apspriesti, kā-
dēļ es lūgtu augsto namu nodot tos budžeta kommi-
sijas ieskatam.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Referents
nevar dot atsauksimi_ par iesniegtiem priekšliku-
miem, jo tie kommisijā neesot apspriesti. Vai būtu
kādi iebildumi, ka tos nodotu budžeta kommisijai
atsauksmes došanai? Iebildumu nav. Balsošana
par tiem bus velak.

Pārejam uz nākošo — kārtējo izdevumu X da-
ļu — Zemkopības ministriju.

Tek. MS Ls

X. Zemkopības ministrija.

a. Zemkopības departaments.

309.V.48. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 3.658.686 —
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 487.133.— 3.145.819.—
310. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 467.480.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 105.510.—. 572.1990—

311. ? §3. Saimniecības izdevumi.
.1. Eku un telpu uzturēšana 53.404.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 6.200.—
? 3. Citi saimniecības izdevumi 47.870.—

T k. Ni Ls
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 6.350. 113.824.—
312. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 12.350.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 3.770.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 400.—

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 23.100.— 39.620 —

313. §5. Eku pamaliremonti 149.000.—
314. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 9.4O0.—
2. Periodiski izdevumi

(piemaksa) 16.640 —
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 12.650.—
4. Starptautiskās lauksaimniecī-

bas vārdnīcas izdošana 1.000.— 39.690.—
315. §11. Dalību naudas un kon-

ferences.
1. Dalību naudas 8.125.—

Val.§ts izmēģinājumu un citas iestādes.
316. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 104.299.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 55.372.— 159.671.—
317. §,2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 3.500.— "
2. Citi pārvaldes izdevumi 3.920.— 7.420.—

318. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 3.320.—
3. Citi saimniecības izdevumi 29.590.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 4.485.— 36.3iS'5.—
319. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 800.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 3.050.—

5. Mašīnas, ierīces un
darba rīki 14.618 —

7. Apģērbi, apavi un veļa 100.— 18.568 —
320. §6. Izdevniecību izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas, for-
mulāri u. c. 1.500 —

Kopā ļzmēģinājumu un citām
iestādēm 223.554.—

321. §43. Lauksaimniecības veicināšana.
I. Lauksaimniecības būv-

niecības veicināšana 6.200.—
3. Izstādes un sacensības 23.420.—
4. Vaislas lopu iegādāšana 24.000.—
5. Atlīdzība par tranšeju

nolīdzināšanu 30.000.—
6. Izmēģinājumi un pētījumi 10.853.—
7. Vaislas erzelu reģi-

strācija' 7.350 —
8. Meteoroloģiskā tīkla

uzturēšanā 19.000—
9. Kaitēkļu apkarošana 8.415— 129.238.—

322. §43. Lauksaimniecības pabalsti.
1. Agironomiskā palīdzība 485.800.—
2. Buvtecļhniskā "palīdzībla/eoi^OO,^-3. Lopu audzētāju un pār-

raudzības biedrībām! 131.500.—
4. Biškopības veicināšana 1.800.—
5. Sēklkopības veicināšana 19.000.—
6. Cīņa ar kaitēkļiem 23.514.—
7. Vaislas lopu reģistrēšana

un ciltsgrāmatu sastādī-
šana 13.000.—

8. Izstādes un apskates 7.000 —
9. Dārzkopības veicināšana 20.860'.—

10. Mašīnu koplietošanas
; punktiem 40.000.—

II. Vaislas lopu iegādāšana 130.000.—
12. Izmēģinājumu iestādēm un

atsevišķiem mēģinājumiem 59.614.—
13. Celmu un akmeņu laušanai

un spridzināšanai jaunsaim- . -
niecībās 50.000.—

14. Lauksaimniecības kooperā-
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Tek. M Ls

cijas un lauksaimniecības
pārraudzības, mājturības,
zvejniecības u. c. biedrību
veicināšanai 51.800.—

15. Piensaimniecības veici-
nāšana 34.800.—

16. Laukkopības pārraudzības
ibiedrībām 30.000.— ?

17. Prēmijas bullu turētajiem 8.000.—
18. Paraugu lauciņu ierīkošanai

Latgalē 50.000 —
19. Paraugu pļavu ierīkošanai

Latgalē 10.000.-
20. Mājtuirības pārraudzības

biedrībām 10.000'.— 1.236.088 <—
323. §44. Lauksaimniecības ražojumu

eksporta kontrole.
1. Sviesta kontrole 157.525.—
2. Olu kontrole 4.286—
4. Kartupeļu kontrole 5.320.—
5. Augļu kontroje 4.228 —
6. Zivju un to pārstrādājumu

kontrole 7,858.— 179.217.—
324. §46. Zvejniecības un zivko-

pības veicināšana.
1. Izmēģinājumi zivkopībā un

zvejniecībā 51640i—;
2. Pabalsti zivkopībai un

zvejniecībai 18.100.—
3. Zivju vairošana 4,800.—
4. Zvejniecības veicināšana 9.650.—
5. Zvejniecības statistika 2.400.— 40.590.—

325. §51. Piemaksas dažādiem uzņē-
mumiem (pielikums Nr. 20).

6. Mārcienas muižai 2.960.—
7. Ramkas muižai 1.830.—
8. Jaunpētermuižai 1.000.— 5.790 —

Lauksaimniecības skolas.

326.V.24. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 195.062.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 88.489.— 283.551.—
327. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 3.580.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 3.567.— 7.147 —

328. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 42.296.—
3. Citi saimniecības izdevumi 7.640.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 5.600.— 55.536 —
329. §4. Inventāira jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 10.300.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 16.050.— 26.350.—

330. §15. Mācības materiāli 6.383.—
331. §17. Ekskursijas un izstādes.

1. Ekskursijas 3.500.—
2. Izstādes 200— 3.700.—

332. §21. Pabalsti trūcīgiem skolē-
niem, stipendijas un internāti.

2. Stipendijas 33.500.—
Kopā lauksaimniecības skolām 416.167.—

333.V.28. §18. Pabalsti sabiedriskām un
privātām, skolām.

2. Priekuļu lauksaimniecības
. vidusskolai 53.228.—

3. Jelgavas lauksaimniecības
vidusskolai 45.315.—

4. Divgadīgām lauksaimnie-
cības skolām 438.580.—

5. Kaucmindes mājturības
semināram 25.864.—

6. Rīgas lauksaimniecības
tautas augstskolai 9.800.—

'7. Jaunatnes mazpulkiem IO'J.0001— .>S82J787<.—
334.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 17.610 —
335. §22. Ārpusskolas izglītības pie-

piemaksas un pabalsti.
4. Kursi un priekšlasījumi 39.224.—
5. Lauksaimniecības litera-

tūras izdošana 5.500.—

Tek. Ni Ls

6. Lauksaimniecības ekskur-
sijas 3.000.—

7. Vēsturiska pārskata izdo-
šanai 4.000.— 50.724.—

Lauksaimniecības muzejs.
336.V.27. §1. Atalgojumi.

2. Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki 400.—

337. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 890.—

338. §4 Inventāra jauniegadāšana.
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 2.000.—
Kopā lauksaimniecības muzejam 31290.—
Kopā zemkopības departamentam 6,954.123.—

b. Veterinārvalde.

339.V.45. §1. Atalgojumi.
1. Algas, un piemaksas 375.577.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki .8.280.— 3'83.857.—
340. §2. Pārvaldes izdevumi

1. Ceļa izdevumi 28.065.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 11.394.— 39.459.—

341. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 5.240.—
3. Citi saimniecības izdevumi 13.322.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts _ 6.043.^ 24.605.—
342. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 114,—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 450.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 5.306.— 5.870 —

343. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 2.500.—
344. §38. Ārstniecības materiāli 5.7O0 —
345. §40. Atlīdzība par sērgās kritu-

šiem un sērgu dēl nogali-
nātiem lopiem 35.000.—

346.V.48. §44. Lauksaimniecības ražo-
jumu kontrole .
3. Gaļas kontrole 48.574.—

Kopā vetarinārvaldei 545!565.—
Kopā X daļai 7.499.688.—)

Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam
Rozentālam.

M. Rozentāls i(sociāldēmokrats): Deputātu
kungi! Kad nodibinājās Celmiņa kunga valdība,
viņa savā deklarācijā starp citu teica, ka samazinā-
šot valsts pārvaldes izdevumus, attiecīgi likvidējot
dažas liekas iestādes un vienkāršojot valsts apa-
rātu. Ir no svara palūkoties, kā šī deklarācija at-
spoguļojas Zemkopības ministrijas budžetā. Izrā-
dās, ka Zemkopības ministrijā pārvaldes aparāts
nav vis vienkāršots, nav vis likvidēts lielākās iestā-
des, bet ir pat nodibinātas jaunas liekas iestādes un
vēl taisās tādas liekas iestādes dibināt. Agrākos
gados, kad Zemkopības ministrijai bija vairāk dar-
bu, kad bija jāizved agrārā reforma, varēja iztikt ar
vienu ministra biedri. Tagad mēs redzam, ka ir
veseli 3 ministra biedri un vēl taisās dibināt melio-
rācijas departamentu, un, kā redzams, tad nodibi-
nās arī kadastra pārvaldi. Tā tad konstatējama ne-
vis lieku iestāžu likvidēšana, bet jaunu iestāžu di-
bināšana, darbības aparāta komplicēšana un jaunu
ierēdņu pieņemšana. Tā tad patiešām iznāk pēc
vecu vecā izteiciena: «klausaities uz ministru pre-
zidenta deklarācijas vārdiem, bet nesikataiities uz
Ministru kabineta darbiem!»

Ko tad tie trīs ministru biedri dara Zemkopības
ministrijā, kad agrāk varēja iztikt tikai ar vienu bie-
dri? (V. Gulbja

^
starpsauciens.) Jā, patiešām Jūs,

Gulbja kungs, kādreiz teicāt, ka Jūs kā ministris ne-
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drīkstot iejaukties savu biedru darbībā. Ja Jūs,
Gulbja . kungs, nevariet viņu darbību pārraudzīt,
tad gan valstij nevajadzētu maksāt par ministru
biedru izdarītām dažādām nepareizībām. Visiem
zināms, kas notika pagājušā vasara, kad ministra
biedris Špolanskis brauca uz ārzemēm pēc sēklas.
Ko ministra biedrs Kirilovs dara, nezin neviens un
laikam nezinās arī viņš pats.

Par otru ministra biedri Ivbuli konstatēja, ka
viņš pavēlējis ierēdņiem pieņemt nederīgu sēklu.
Kaut gan ierēdņi atzinuši, ka sēkla nederīga, tomēr
Ivbulis uzlicis rezolūciju, ka vajaga] pieņemt. Vai
valstij par to vajaga maksāt Ivbulim? Es domāju,
ka Ivbuļa kungs par to jau bija saņēmis maksu, es
domāju,'par to viņam jau samaksāja no citas pu-
ses, ka viņš lika pieņemt nederīgu sēklu. Tā tad
par to nevajaga maksāt valstij un nodokļu maksā-
tājiem, un nebūtu vajadzīgs valsts budžetā pare-
dzēt kaut kādu atalgojumu ministra biedriem.

Tad vēl atliek trešais ministra biedrs Eglīša
kungs. Par to jāsaka, ka viņš ir vienīgais, kas kaut
ko dara Zemkopības ministrijā, bet jājautā: ko viņš
dara? Te starp citu «Latvijas» 21. marta numurā
mēs lasām, kas rakstīts par deputātu Eglīša kungu.
Te ir teikts: «Izsaku visdziļāko pateicību Jums, (t.
i. Eglīša kungam), par palīdzības sniegšanu būvko-
ku lietās. Man trūkst vārdu, kā Jums pateikties.
Esmu dziļi aizkustināts par tādu pretimnākšanu, jo
zinu, cik Jūs ļoti aizņemti. Necerēju uz tik drīzu
atbildi, bet atbilde nāca pārsteidzoši ātri. Sestdien
izsūtīju Jums vēstuli, bet pirmdienas vakarā jau
mežzinis aicināja mani pie sevis. Vēlreiz sirsnīgi
pateicos, ka aizstāvat savas partijas biedrus jaun-
saimnieku un sīkgruntnieku partijā».

Redziet, ja jauEglīša kungam ir tik vien tā dar-
ba, kā aizstāvēt savas partijas biedrus, tad gan
valstij katrā ziņā par to viņam nevajadzētu mak-
sāt. Par to lai viņu atalgo viņa partija. Tiem, kas
pie Eglīša partijas nepieder, , viņš rāda bargu seju.
Tā Valtaiķu pagastā viņš kādam jaunsaimniekam
iznīcinājis ceļu. Tiek likvidēts ceļš, lai jaunsaim-
nieks netiktu no savas mājas ārā, bet laistos pa gai-
su. Vai tas ir taisnīgi, ka jūs likvidējāt šo ceļu par
labu otram jaunsaimniekam? Tāds darbs, Eglīša
kungs, nav darāms ar valsts līdzekļiem. Šim jaun-
saimniekam ceļš bija vajadzīgs, jo viņa sīkā saim-
niecība paplašināta, ēkas pārceltas uz citu vietu.
Liekas gan, ka ministris, kas sevi skaita par jaun-
saimnieku aizstāvi, nedrīkstēja šo ceļu likvidēt.

Ministru biedrus uztur tādā «kontrabandas» ce-
ļā», paredzot viņiem algas vai nu no zemkopības
ministrijas ietaupījumiem, vai Ministru kabineta re-
zerves fonda. Katrā gadījumā viņi ir lieki. Taga-
dējos apstākļos pietiktu ar vienu pašu zemkopības
ministra biedri. Tāpēc lieku priekšā strīpot 8.830
latus, kas paredzēti zemkopības ministra biedra
atalgojumam, pārnesot šo summu uz ārkārtējo iz-
devumu X daļu, ievietojot jaunus punktus: 1) atlī-
dzībai valsts muižu strādniekiem par sējumiem, kas
cietuši no plūdiem un salnas — 4.830 latu un 4.000
latu valsts muižu strādnieku dzīvokļu izlabošanai.

Pie budžeta kommisijas griezās valsts Jaunpē-
tcrmuižas purvu kultūras izmēģinājumu stacijas
strādnieki ar lūgumu atlīdzināt viņiem par kartu-
peļiem, kas 1928. gadā applūduši un 1929. gadā no-
saluši. Šos strādniekus bija noraidījusi lauksaim-
niecības pārvalde, jo neesot līdzekļu; arī budžeta
kommisijā viņiem neatbildēja. Ja paredzēti dažādi
pabalsti lauksaimniekiem, tad nav jāaizmirst arī
strādnieki. Tāpēc es domāju, ka ministra biedri

var likvidēt un to algu, ko viņš saņēma, sadalīt
starp muižu strādniekiem.

Pagājušā rudenī apbraukājām valsts muižas,
Šinī braucienā piedalījās arī zemkopības ministra
biedrs Eglīša kungs. Pārliecinājāmies, ka valsts
muižu strādnieku dzīvokļi ir ārkārtīgi bēdīgā stā-
voklī. Starp citu, valsts muižu pārziņi tiklab Oktē,
kā Kazdangā paši atzina laukstrādnieku dzīvokļu
bēdīgo stāvokli. Zemkopības ministrijas budžeta
projektā tagad ir gan paredzētas lielas summas kū-
šu izbūvēm dažādās muižās, administratīvā perso-
nāla dzīvokļiem, u. t. t, bet laukstrādnieku dzīvok-
ļiem paredzēti pavisam mazi līdzekļi. Tai pašā
Kazdangas muižā 3 dzīvokļu izbūvei paredzēts
3500 latu. bet kūts izbūvei — 5000 latu; tad Latga-
les lauksaimniecības vidusskolas fermai 12 dzīvokļu
izbūvei paredzēti 12.000 latu; Virgā — 2000 latu.
Es domāju, ka valsts muižu strādniekiem arī vajaga
dzīvokļus. Ja reiz administratīvam personālam
var izbūvēt dzīvokļus, tad nav nekāda iemesla no-
raidīt strādnieku dzīvokļu izbūvi.

Ministru kabineta deklarācijā bija solīts, ka
valdība centīsies pavairot zemes fondu sevišķi ar
zemes bankas līdzekļu palīdzību, piegriežot sevišķu
vērību Latgales bezzemniekiem. Kā es jau aizrā-
dīju pie Finanču ministrijas budžeta, tad šos līdzek-
ļus ne tikai kā nepalielina, bet pat samazina. Tā-
pēc man butu priekšlikums papildināt šo posteni ar
tiem_ līdzekļiem, kas paredzēti meliorācijas vaja-
dzībām. Daļa meliorācijas vajadzībām paredzēto
līdzekļu butu_ izlietojama valsts zemju kultivēšanai,
lai tāda kārta paplašinātu valsts zemes fondu bez-
zemnieku apgādāšanai ar zemi.

Tālāk mūs pārsteidz valsts budžetā tas, ka šeit
nav paredzēta neviena summa atlīdzībai brīvības
cīnītajiem, vai, tā saucamai «naudas balvai». Li-
kums par to kommisijas jau ir izstrādāts, bet nav
vel pieņemts_ plenārsēdē. Mums bijuši vairāki pie-
mēri, kur mēs budžetā esam paredzējuši līdzekļus
tādām vajadzībām, kur vēl nav bijis pieņemts li-
kums. Ta 1929./30. budžeta gadā mēs pieņēmām
attiecīgu .summin bijušiem Krievijas pensionāriem.
Man šķiet, ka arī šoreiz gluži labi budžetā varēja
paredzēt līdzekļus naudas balvas izsniegšanai brī-
vības cīnītajiem, bet_ kā jau teicu, mēs to nere-
dzam. Tai paša laika viens koalicijas partijas laik-
raksts raksta, ka reiz šis jautājums jāizšķirot galīgi.
Brīvības cīnītāji ar nepacietību gaidot, kad reiz šo
jautājumu izšķiršot. Tagad nu vēl atliekot budžeta
kommisijai izlemt, no kurienes dabūt līdzekļus šā-
das naudas balvas izmaksai. Šādus briesmīgi svi-nīgus vārdus raksta «Latvija». Varētu domāt, ka
šīs partijas ministris, kurš ieiet koalicija, arī parū-
pēsies, lai budžetā atvēlētu līdzekļus šīm vajadzī-
bām. Budžeta_ šādi līdzekļi_ nav paredzēti, tāpēc šī
svinīga deklarācija «Latvijā» jāuzskaita vienīgi kā
vēlētāju un brīvības cīnītāju izzobošana. Necerot,
ka musu priekšllikumu — ņemt līdzekļus no mini-
stru kabineta rezerves fonda budžeta naudas bal-
vai brīvības cīnītajiem — pieņems, es iesniedzu pā-
rejas formulu — uzdot valdībai paredzēt nākošā
gada budžetalīdzeklus naudas balvas izsniegšanai
brīvības cīnītajiem, lai mēs šos brīvības cīnītājus
vairs ilgāk nemaldinātu, bet noteikti viņiem pasacī-
tu, uz ko viņi var cerēt.

Zemkopības ministrija izved patlaban dažos
pagastos budnieku apgādāšanu ar zemi tādā kārtā,
ka zemes īpašniekiem dod zemi no valsts zemes
fonda un budnieku nomāto un apbūvēto zemi nodod
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šo budnieku īpašumā; bet šo apmaiņu izdara tādā
kārtā, ka neņem vērā to darbu un kapitālu, ko bud-
nieks ieguldījis zeme, to kultivēdams un apstrādā-
dams, bet pierēķina to zemes īpašniekaim it_ ka viņš
būtu tas, kas to zemi kultivējis un apstrādājis. Ap-
maiņu izved tādējādi, ka pret vienu pūrvietu zemes
bijušam budnieku īpašniekam dod 2 pūrvietas no
valsts mežu labākām pļavām. Tā pirmkārt ir liela
netaisnība, jo, kā teicu, zemes īpašnieks nav to zemi
kultivējis un apstrādājis, viņš nodevis būdniekam
nekultivētu zemi. Otrkārt, samazinās valsts mežu
un zemju platība, no kurienes būdnieki, sīkzemnieki
un bezzemnieki līdz šim nomāja pļavas. Piemē-
ram, gadījums Mūrmuižā —? saimniekam atņemtas
35 pūrvietas un dotas pretim 70 pūrvietas. Ja tik
lielā mērā samazina pļavu zemi, tas pirmkārt netai-
sni, otrkārt, būdnieki būs spiesti šīs pļavas nomāt
no saimnieka un nomāt ne par valsts taksi, bet par
taksi, kādu tam uzliks šis privātais zemes īpašnieks.
Tāpēc arī vietējie būdnieki un bezzemnieki ir ār-
kārtīgi uztraukti par šādu Zemkopības ministrijas
rīcību. Šis uztraukums arī ir saprotams un tapec
es iesniedzu pārejas formulu, kas uzdos valdībai da-
rīt reiz galu šādai rīcībai, pielaist valsts fonda zemju
došanu bijušiem budnieku zemes īpašniekiem tikai
tādā gadījumā, ja viņu zemes ar budnieku zemes
atsavināšanu samazinājušās zem 27 ha. Ja paliek
zemes vairāk par 27 ha pēc šīs atsavināšanas, tad
nekādā gadījumā nevar no valsts zemes fonda zemi
palielināt. Tā kā tā jau būdnieki maksā izpirkšanas
maksas.

Pagājušā vasarā Zemkopības ministrija melio-
rācijas darbus izdeva izsolēs. Loti daudzos gadī-
jumos no uzņēmējiem neņēma nekādu drošības
naudu. Man jau kādreiz bij izdevība runāt par šo
jautājumu un aizrādīt, ka daudzos gadījumos šie
uzņēmēji palikuši strādniekiem parādā nopelnīto
algu. Paši viņi pazuduši un strādnieks paliek bez
nopelnītas algas. Dabūt to ar> nekā nevar, jo Zem-
kopības ministrijā nekādas drošības naudas no
šiem uzņēmējiem nav ieturētas. Tāpēc būtu no
svara, ka šogad, izdodot meliorācijas darbus dažā^
diem uzņēmējiem, Zemkopības ministrija pieprasītu
no tiem arī zināmas drošības naudas strādnieku al-
gas varbūtēju prasību apmierināšanai. Citādi
valsts netiešā kārtā būs palīdzīga pie strādnieku ap-
krāpšanas. Valsts pienākums ir taču gādāt ne tik
vien par uzņēmējiem, bet arī par strādniekiem, kuri
tāpat ir nepieciešami Latvijas valstij.

Vēl marj jāaizrāda, ka 1927. gadā izdotais li-
kums par laukstrādnieku dzīvokļiem tagad fr tikpat
kā apturēts, tas netiek realizēts.. Tāpēc būtu ne-
pieciešami, ka centrālā zemes ierīcības komiteja
savā turpmākā darbībā iedalītu zināmus zemes ga-
balus laukstrādnieku ģimeņu mājiņām. Bez tam
būtu no svara, lai valsts piegrieztu vērību šo liku-
mu realizēšanai arī attiecībā uz laukstrādnieku dzī-
vokļiem, kurus tie saņem kā algu no saviem darba
devējiem, lai šos dzīvokļus izbūvētu saskaņā at-
likuma noteikumiem, jo valsts jau izsniedz darba
devējiem būvkokus un kreditus uz atvieglotiem
noteikumiem. Nepieciešams visiem spēkiem veici-
nāt šī likuma realizēšanu. Likuma termiņš var
drīz notecēt, un tad no tā nebūs nekāda labuma.
Tālāk, nepieciešami pasteidzināt zemes piešķiršanu
bezzemniekiem ģimeņu mājiņu celšanai. Ja zemes
fonds iet uz beigām, jāparedz kultivēt meža gaba-
lus, ko varētu sadalīt šādu ģimeņu mājiņu celšanai,
bet katrā ziņā jāveicina un jāpasteidzina likuma re-
alizēšana.

Man vēl jāaizrāda uz dažiem apstākļiem Lat-
galē, par ko man ziņoja Latgales iedzīvotāji. Tas
attiecas uz, tā saucamo, būvtcchnisk' i palīdzību.
Šai palīdzībai valsts budžetā paredzēti līdzekli, oet
pašu būvtechnisko palīdzību sniedz ārkārtīgi bēdīgi
un nemākulīgi, jo par būvtechniķiem, kas saņem
120 līdz 140 latu lielu algu mēnesī bieži vien pieņem
tādus cilvēkus, kas tikko beiguši būvtechniskos
kursus. Šie kursi ilgst tikai 3 nedējas. Protams,
tik ātrā laikā nav sagatavojami nekādi būvtechniķi,
nekādi instruktori. Izrādās, ka Krustpils pagastā,
pieņemts par būvtechniķi kāds Viktors Jukšinskis,
kam jāsniedz padomi ēku celšanā, bet kas pats ir
apmeklējis 3 nedēļas minētos būvtechniķu kursus.
Viņam nu maksā instruktora algu — 120—140 latus
mēnesī. Tā ir veltīga valsts līdzekļu šķiešana, kas
nekādā ziņā nav pielaižama, un Zemkopības mini-
strijai šādi «būvtechniķi» jālikvidē, bet jāpieņem
darbā arodskolu beiguši cilvēki, kas savu uzdevumu
spēj godam veikt, kas to arī saprot. Nav pielai-
žams, ka koalicijas radiniekiem sagādā siltas vieti-
ņas, un šīs lietas nokārto pavisam nemākulīgi.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vēla laika
dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs rīt, 15. aprīlī, pīkst. 10 no rīta.
Turpināsies budžeta apspriešana.

Sēde slēgta.

(Slēgita pīkst. 2.05 dienā,)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam. Iebildumu pret
dienas_ kartību nav? Dienas kārtība pieņemta,

Pārejam uz 1. dienas kārtības, punktu — p r e-
zi'd i j a z iņ o ju mi e m.

Deputāts A. Vecķalns lūdz piešķirt viņam at-
vaļinājumu ceļojumam uz Zviedriju no š. g. 15.—25.
apniliim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Augstajam
namam iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts, izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
va 1s t '3 budžetu 1930./31. saimniecības
ga d a m. Referents J. Anmusis. Turpināsies de-
bates par kārtējo, izdevumu X daiļu — Zemkopības
ministriju. Vārds .deputātam, Firksam.

V. Firkss (vācu-baltiešu, partija; runā vā-
ciski)*): Deputātu kungi! Smago krizi, kurā pat-
reiz atrodas imusu lauksaimniecība, un līdz ar viņu
arī visa mūsu saimniecība, noteic faktori, kuri no
vienas puses ir vispārējā pasaules, saimnieciskā
stāvokļa, bet no otras, puses mūsu ļoti savādās
saimnieciskas polītikas sekas. Latvija naiv vienī-
gais gadījums, kur lauksaimniecība ir taisni izmisu-
ma stāvokli. Visur, kur mēs raugāmies, dzirdam
tas pašas sūdzības, kā pie mums: visu lauksaimnie-
cības produktu cenas, salīdzinot ar ražošanas izde-
vumiem,^ ir tik zemas, un eksportam paredzēto pro-
duktu pārdošana kļuvusi tik grūta un nedroša, ka
lauksaimnieks ar bažām .sev jautā, vai vispār vēl
ir kada_ nozīme turpināt ražošanu, jeb' vai nebūtu
ienesīgāki atstāt laukus atmatā. Eksporta cenas
viena valstī, ko mākslīgi atbalsta ar eksporta prē-
mijām, spiežuz kaimiņu vallstu cenām, kuras savu-
kārt aizsargājas., radot muitas sienas un ķeroties
pie analogiem paņēmieniem

^
preču izvešanā. Sa-

protams, mes mazajā Latvijā nevaram .peldēt pret
vispārējo straumi un esam spiesti arī no savas pu-
ses ķerties pie aizsargāšanās un atbalstīšanas, pa-
ņēmieniem, ja negribam' ļaut pilnīgi ruinēt mūsu
lauksaimniecību. Ja tagad piena cenas ir noslidē-

*) Runātāja atreferējums.

jušaszem pirmskara cenām, tad ir skaidrs, ka pien-
saimniecība vairs, nevar rentēties, ja neizdodas at-
kal pacelt lauksaimniekam, maksājamās piena pro-
duktu cenas. Ja no ārzemēm pie mums Rīgā ie-
vesti rudzi maksā vienu zelta rubli pudā, tā tad
no"līd_ejiuši ihdz pirmiskara cenām, tad vairs neat-
maksājas apsēt ar rudziem- laukus, bet ir izdevīgā-
ki atstāt tos atmatā aitu ganībām. Attiecīgo zemju
lauksaimniecības uzskata ārzemju gaļas tirgu par
savas valsts īpašumu un to uz visrūpīgāko apsargā
un aizžogo pret pārpludināšanu ar svešu zemju
produktiem.

(Mēs nevaram, kā jau teicu, peldēt pret strau-
mi un tapec būsim spiesti, kaut arī ar grūtu sirdi,
musu lauksaimniecības pasargāšanai, cīnīties ar
tiem līdzekļiem, kādus mūrus, uzspiež mūsu kaimi-
ņi Arī mes_ ibusi,m, Jlpiesti likt šķēršļus svešu, māk-
slīgi saletinatu lauksaimniecības produktu ieveša-
nai, lai uzturētu pie dzīvības, mūsu pašu lauksaim-
niecību. Arī mes būsim spiesti atvieglot 'mūsu
lauksaimniecības produktu pārpalikuma eiksporļtul
zināmos gadījumos, pabalstot to financiāli ar valsts
līdzekļiem, ka to jau ne vienu reizi: vien esam da-
rījuši ar. 'atsevišķu labības šķirņu eksportu. Sapro-
tams, visos šais paņēmienos ir kaut kais ļoti neve-
selīgs, un tos nelietotu, ja vispasaules stāvoklis bū-
tu normāls. Pasaules saimnieciskais stāvoklis pēc
pasaules kara vēl tālu nav normāls, un kamēr Krie-
vija staves ārpus Eiropas saimniecības, vienmēr arī
bus nenormāli Eiropas saimnieciskie apstākļi.

TāsJr bēdīgas izredzes, kurām tomēr vajaga
pamudināt

^
mus pamatīgi analizēt tos sevišķos ap-

stākļus, kādos strādā mūsu lauksaimnieki, lai no-
vērstu neveiksmes, kuru _cēllonis meklējams mūsu
pašu saimnieciska politikā.

Zem polītisko partiju spiediena mūsu lauksaim-
niecīibaņnonakusi uz tāda ceļu,_kādu nekad nebūtu
paredzējušas viņas .saimnieciskās interesēsi. Ar mū-
su lauku īpašumu jauno iekārtu, kur nepārprotamā
pārsvara ir maz- un sīlksaimniecības, esam no
graudkopības novirzījušies uz lopkopību. ,Ka mēs
šinī virziena esam gājuši pārāk tālu, liecina jau tas
apstāklis, ka esam spiesti ārzemes iepirkt tūksto-
šiem ^ tonnu mai'zesjlabības, lai gan neesam pacēluši
pienācīga augstuma un nodrošinājuši savu lopkopī-
bu un par_ visam lietam lopkopības produktu eks-
portu. Musu lauksaimniecības uzņēmumu tagadējā
attīstības stāvoklī, kad trūksit jebkura cita veida
ienākumu, ka vienīgi tieši no Jauksaiimniecības,
lauksaimnieki nemaz nedrīkst riskēt likt visu uz vie-
nas — lopkopības kartes. Šeit taisni ir viena no
tam saimnieciskas politikas pamata, kļūdām, ko pie-
kopj musu lauksaimniecību iespaidojošās polītiskās
aprindas.

Visa mūsu agrārā likumdošana, kura, diemžēl,
atrodas arī zem tādu politisku partiju iespaida, kam
musu lauksaimniecības attīstība stāv taftu aiz par-
tijas interesēm, atzīsit par sollidāko mērķi maz- un
sīksaimniecību atbalstīšanu un financēšainu. Šī ten-
dence jau, tik liela mērā iegājusi miesā un asinīs, kabrīnāmies, ja neatrodam kādā agrārlikuma 27 ha
normai piešķirtais sevišķas priekšrocības.

Šīs pilnīgi ačgārnās ^saimnieciskās, politikas se-
kas tagad vairs nav noslēpjamas. Ar saimnieciskiem
pabalstiem sevišķi lavorizetam un bieži vien māk-
slīgi pie dzīvības uzturētām mazsaimniecībām!ir vel
arvienu sevišķi stiprs pievilkšanas spēks plašos tau-
tas slāņos. Jaunsaimnieki taču arvien var rēķinā-
tiesar jauniem valsts pabalstiem un būt droši, ka
izstāvējušas valsts parada summas arvien no jauna
dzesīs._ Par vecsaimniecību likteni, mūsu likumdo-
šana rupejasļoti maz, un_ vienapec otras šīs. agrāk
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āmura un tiek likvidētas, sadalot tas tik un tik
daudz mazsaimnieeīibās. Bet vecsaiimniecības un
muižas centru saimniecības šobrīd ir veli vienīgie
lauku pasākumi, kas spēj kaut ko no savu ražojumu
pārprodukcijas pārdot pilsētām. Ta nav normāla,
vienmēr uz priekšu roku roka ar pieaugošo lauk-
saimniecības kultūras pacelšanu ejoša_ lauku zemes
īpašumu samazināšana, bet tas ir musu lauksaim-
niecības tīras partiju politikas iespaidošanas re-

P
zultāts.

Ja tas pie mums. tā turpināsies, tad varam_ jau
tagad paredzēt to brīdi, kad mes. vairs nevarēsim
iz pašu saimniecībām sūtīt labību pilsētām, bet tam
viss viņu patēriņš būs jāieved no ārzemēm. Ko

»
tas nozīmē, mēs redzam, japieņemam, ka viena tre-
šā dala Latvijas, iedzīvotāju dzīvo pilsētas un Rīga
vien dzīvo vienā piektā daļa, kas jāapgādā ar maizi.

Man šķiet, ka viens no svarīgākiem lauksaim-
niecības resora uzdevumiem būtu darīt visu, kas
stāv viņa spēkos, llai grozītu musu līdzšinējas saim-
nieciskās polītikas. nepareizo kursu, un izstrādātu
vispārēju saimniecības plānu, kura nolūks butu, at-
balstot arī pat lielākos lauksaimniecības pasākumus
un pasargājot tos no sadrumstalošanas, sagatavot
veselīgu izeju 'labības, ražošanai un lopkopībai. Mes
esam jau pārāk tālu gājuši ar mūsu mazsaiimni.ecīibu
eksperimentu, tāpēc vajaga katra ziņa jau tagad
apstāties, lai nerastos nākotne nelabojamas sekas.

Visi paņēmieni, kurus atrodam mūsu lauksaim-
niecības atbalstīšanai, cik skaisti tie arī nebūtu do-
māti, paliks bez rezultātiem, ja turpināsim sistemā-
tiski kavēt savaslauksaimniecības veselīgu attīstī-
bu ar to, ka rakstām tai priekšā patvarīgus

^
attīstī-

bas ceļus un bīdām tādā virziena, kas _kave katru
veselīgu attīstību. Ko tas palīdzē ja mes ķeramies
pie visādiem līdzekļiem, lai apgādātu musu zemi ar
vietējo labību, — aizsargu muitām, importa aiz-
liegumiem, cenu garantijām, izvedpremijam un ka
arī nesauc visus tos telbos un derīgos līdzekļus, —
ja padarām pilnīgi neiespējamu katru maizes labī-
bas ražošanu ar sistemātisku saimniecību sadiallīša-
nu, tādā kārtā iznīcinot vienīgos ražošanas] faktorus
—? pēdējos aramais zemes gabalus, kas vēl ir spējī-
gi apgādāt pilsētas ar maizes labību.

Ja mūsu tagadējais (labības, imports prasa 40
miljonus, latu gadā, ja mes patlaban piedzīvojam,
ka sviesta un citu. 'lopkopības produktu cenas; kata-

I

stroifiski slīd uz leju, ka esam spiesti palīdzības
sniegšanai ārkārtīgi plašos apmēros izmantot valsts
kasi, ilai glābtu no galīgas minēšanas tos .lauksaiim-
niekus, kas, pateicoties no augšienes ierādītai ne-
pareizai saimnieciskai politikai, pārgājuši tikai uz
piensaimniecību, tad ticu, ka neviens neapstrīdēs, ja
es teikšu, ka mēs atrodamies uz ačgārna ceļa, kas
nedrīkst turpināties.

Beidzot, vajadzētu domāt, ka ir zudušas visas
bailes _par laitifundīju kādreizēju atjaunošanos. Visā
pasaule, arī Vācijā, atzīmējama paplašināta latifun-
diju samazināšanās.Kāpēc tad piepeši šeit draud
briesmas no tam, ka latifundijas varētu atjaunoties?
Kam tad_ tagad ir tik daudz kapitāla, lai varētu lietā
masštaba iepirkt zemi, un kas tagad riskēs investēt
pārāk lielus kapitālus lauksaimniecībā? Mūsu 50
ha_ norma_ ta tad kļuvusi par pilnīgi nevajadzīgu
šķērsli musu lauksaimniecības norimāki attīstībai.

Ar lauksaimniecības! uzņēmumu paplašināšanas
ierobežošanuun, turpinot vel dažu pastāvošo vidējo
uzņēmumu sistemātisku sadalīšanu, nonāksim drīz
pie zinātniski izglītotu inteliģentu lauksaimnieku-
speciallistu pilnīgas izmiršanas. Lauksaimniekui kār-
tas līmenis noslīdēs zem nulles. Kas tad būs spē-
jīgs pacelt musu laiiksaimniecības kultūras, līmeni?
Vienlīdzīga pelēka masa — Padomju Krievijas ide-

āls — apdzīvos tad mūsu līdzenumus, pamatīgi no-
bremzējot katru lauksaimniecības kultūras attīstību.
Vai tādam patiesi jābūt mūsu mērķim?

Es domāju, ka ir pēdējais laiks atteikties bei-
dzot no jūtu viedokļa un piegriezties tini saimnie-
ciskalrn viedoklim, lai nogādātu pie malas visus, tos
šķēršļus, kas stāv ceļā mūsu lauksamniecības! da-
bīgai izveseļošanai.

Priekšsēdētājs) P. Kalniņš: Vārds deputātam
šternam.

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieksh Augstā
sapulce! Negribu daudz runāt par tiem. jantajumiem,
kas katru gadu Augstā namā, apspriežot Zemkopī-
bas ministrijas budžetu, pārrunāti, piemēram jautā-
jumu par laukstrādnieku dzīvokļiemi, par ko šeit
runāja Rozentāla kungs. Diemžēl, tagadējā koalīci-
ja nav līdz šim laikam šo jautājumu nopietni pārdo-
mājusi, jo viņa nesaprot, ka, atrisinot pareizi lauk-
strādnieku dzīvokļu, jautājumu, ; (samazinātos bez-
darbnieku skaits. Pilsētās bezdarbnieku skaits ļoti
liels, pie kam uz laukiem bieži vien strādniekus
nevar dabūt un tos ieved no ārzemēm. Tas tikai
vairo bezdarbnieku, skaita. Tāpēc jāuzsver,_ ka ta-
gadējā koalicija šo jautājumu negrib atrisināt.

Tāpat no šīs, katedras man ir bijis gods vairāk
reižu runāt par sēklas jautājumu. Sēklas jautājuma
atrisināšana nekust uz priekšu. Valsts apsaimnieko-
tās muižas daudzreiz izplata tādu sēklas labību, kas
ir pilnīgi nepiemērota mūsu apstākļiem. Šis mui-
žas pilnīgi ignorē valsts, selekcijas, stacijas izmēģi-
nāšanas datus. Nesaprotu, kāpēc šos datus izslu-
dina), japati valstis tos neievēro, turpinādamia izpla-
tīt pilnīgi nederīgu sēklu. Tāpat ir ar to sēklu, ko
ieved no ārzemēm. Man šķiet, ka selekcijas staci-
jas un valsts apsaimniekojamo, muižu uzdevums, ir
sēklas jautājuimiui pareizi' atrisināt.

Tāpat ir ar dārzkopību. Mūsu laikmetā Ir tādi
piedzīvojumi dārzkopībā, kas gadās tikai par_ 100
gadiem reizi. Visi nopietnie dārzkopji ir sanākuši
un pārrunājuši dārzkopības jautājumus. Viņi ir
griezušies pie Zemkopības miinīstrijas ar prasību, ie-
celt kommisiju, kas izpētītu tagadējos apstākļus, jo
arī šogad redzam' dārzos lielus pārsteigumus. Mēs
domājam, ka ar pagājušo gadu ļaunumi izbeigsies,
bet redzam, ka šinī pavasarī tie atkārtojas. Neska-
toties uz to, ka pagājušā ziema bija ļoti lēna, tomēr
daudz augļu koku cietuši. Pie šī jautājuma vaja-
dzētu pieiet daudz nopietnāki, vajadzētu izpētīt ap-
stākļus, kāpēc cēlušies lielie zaudējumi. Bet, kā
jau teicu, mūsu, zemkopju lūgumi ir palikuši tikai
saucēja balss tuksnesī. Zemkopības ministrija nav
ievērojusi viņu prasības.

Kā ir ar lauksaimniecības krizes novēršanu?
Man jāsaka, ka te zemlauksaimniecībias krizes no-
vēršanas notiek valsts mantas dalīšana, un dalīšana
notiek nevis tā, ka to mantu dabū centīgākie zem-
kopji, bet gan tie, kas atrodas tuvāk valsts, slillei.
Saprotamai lieta, ar šādu rīcību neviena valsts ne-
pacels savu_ 'zemkopību. Ja mēs vēl neesam: no-
nākuši galīga postā, tad tikai pateicoties mūsu dar-
ba rūķiem — zemkopjiem, kas. pieliek visas pūlēsi,
lai» varētu pastāvēt.

Zemkopības ministrija«zdod (lielas summas me
lioracijai, un valdība saka, vismaz Zemkopības, mi-
nistrija to tā domā, ka šai vajadzībai līdzekļi jādod,
ka te līdzekļus nevar .žēlot, bet ja paskatāmies, ko
tai paša laikadara mežu departamentsi, tad redzam
pavisam savādu ainu. Mežu departaments rīko-
jas, taisni'pretēji, un viņa rīcība nāk par ļaunu zem-
kopjiem. Meliorācijas likums nosaka, ka novad-
gravji jāuzturkartība tiem, pa kuru zemēm tie iet.
Man ienākušas daudz_sūdzības par to, ka mežu de-
partaments neturot kartībā ūdens novada grāvjus,
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kāpēc tie lauksaimnieki, kuru zemes atrodoties pie
mežiem, nevarot ūdeni novadīt. Tā tad, kungi, jūs
redzat, ka te nevajaga nekā vairāk, ikā tikai pildīt
likumu, un tad mes varētu palīdzēt daudz zemkop-
jiem. M'ūsu lauksaimnieki ir vairākkārt aizrādī-
jušiuz šīm nebūšanām, bet nekur viņi nav atraduši
dzirdīgas ausis. Viņi ir staigājuši no vienas ministri-
jas uz otru, rakstījuši vienu lūgumu pēc otra, bet
neviens tos nav ievērojis. Ja tas notika agrākā
lielajā Krievijā, tad to varēja saprast, bet man jā-
saka, ka Joreiz šie jautājumi bija labāk nokārtoti.
Bet ja musu maza Latvijā, kur viss, tā sakot, re-
dzams uz delnas, lauksaimnieki nevar atrast savu
taisnību, tad tas vairs nav saprotams, vēli vairāk
tapec, ka pie valsts stūres nav vis kādi pasaules
gravēji, bet pie stūres_ lr valdība, kas sevi dēvējas
par zemniecības aizstāvi.

Tāds pats stāvoklis ir arī Satiksmes ministrijā.
Ja valsts, būvē kaut kur jaunu 'dzelzceļa līniju, rodas
tāds iespaids, ka būvētāji neatrodas vis savā valstī,
bet ir iegājuši kādā svešā territorija, kur nav jā-
rēķinās ne ar zemes platību, ne ar vietējo iedzīvo-
tāju vajadzībām. Ja braucam pa dzelzceļu, tad re-
dzam lielas zemes platības, kuras dzelzceļš aizņē-
mis pilnīgi nevajadzīgi. Šīs, zemes platības ir tik
lielas, ka uz tām var uzbūvēt ne tikai vienu dzelz-
ceļa līniju, bet ir pilnīgi iespējams uzbūvēt veselas
3 dzelzceļa līnijas. Daudz zemkopju ir griezušies
pie Satiksmes ministrijas, aizrādīdami, ka viņi ir
ar mieru, tiklīdz valstij šīs zemes būs vajadzīgas,
nodot_ta_s atpakaļ un ka laba zeme nebūtu atsitāja-
ma brīva; diemžēl, tam nav atradušās dzirdīgas au-
sis.

Tas pats ir ar dzelzceļu ūdens novadīšanu.
Dzelzceļš 'daudzreiz sakrāj ūdeņus pa lielām platī-
bām un, daudzi nerēķinādams, uzpludina tos kādam
lauksaimnieka īpašumam. Ja lauksaimnieks pro-
testē, tad dzelzceļš vienkārši pasaka: tā nav jūsu
darīšana. Ūdeni nopludinot uz kādu saimniecību,
tiek izputināta laba daļa druvu; bet arī te nav dzir-
dīgu ausu šo nebūšanu novēršanai.

Izrādās, ka mūsu valsts iestādes skatās ļoti īs-
redzīgi, skatās tikai uz savu .acumirklīgo labumu,
nevis uz valsts iedzīvotāju labumu, Šī parādība ir
nevēlama un nosodījama. Bet jāsaka, ka skaidri
zināms, ka šis mans aizrādījums dzirdīgas ausis
neatradīs, tais. izskanēs, tukšāgaisā, kā jau ne vienu
reiz vien ir izskanējis.

Vēl man jāpakavējaspie viena sasāpējuša jau-
tājuma, proti — pie_ agronomiskās palīdzības jautā-
juma. Agronomiskās palīdzības likums ir vairāk
reižu cilāts Saeimas kornimlsijāis,, bet nekur uz priek-
šu nav ticis. Tā apstākļi dienu no dienas paliek ar-
vien sliktāki un sliktāki, arvien neciešamāki un ne-
ciešamāki. Mēs esam stāvējuši par to, ka katram
apgabalam butu vajadzīga sava atsevišķa apgabala
lauksaimniecības _centrālibiedrība. Pagājušā Saeima
jau likvidēja mazākas biedrības, un varēja cerēt, ka
nu katram apgabalam!'tagad būs sava centrālbledrī-
ba, un tā nu savā apgabalā rīkos .agronomisko pa-
līdzību. Bet tagad mēs esam nonākuši jau tik. tālu,
ka Zemgalē ir jau 3_ centrāles, Kurzemē — divas,
Vidzemē patlaban vēl nevienas, bet, kā dzirdams,
Vidzemē gatavojoties atklāt 2 jaunas.

Jāsaka, ka uz_ agronomisko palīdzību acumirklī
neskaitās vairs ka uz agronomisku palīdzību, bet
gan kā uz politisku palīdzību

^
Viena partija, proti—

zemnieku savienība ir iedomājusies!, ka viņai vienai
ir nenoliedzamas tiesības sniegt agronomisko pa-
līdzību, Um tā pārvērš šo agronomisko palīdzību par
savu politisko palīdzību.

Mēs zinām,, ka muimsjausen ir garām 1. aprīlis,
bet līdz šim agronomiskās palīdzības jautājums vēl

_______________________________________________________________ ?

nav izšķirts. Sakarā ar to dažas centrāles, kas
līdz šim ir saņēmušas valsts pabalstus, nezina, vai
turpmāk tos saņems, nezina, kas notiks ar viņu dar-
biniekiem un vai būsi iespējamis, tālāk strādāt. Lauk-
saimniecības valstī šāda parādība ir pavisam nepie-
dodama. Ja tagad jautājums tā nostādīts, tad ir
skaidrs, ka tādu sabiedrisku agronomiju nevar at-
balstīt, jo mēs redzam, ka tā iet pavisam oitu ceļu,
nekā tai jāiet.

Šeit var rasties jautājums, vai visu agronomiju
nevajadzētu nodot apriņķu pašvaldībām, un apriņķu
valdes ļoti cenšas to panākt. Tas tomēr nebūtu vai-
rāk nekas kā šīs lietas pasliktināšana, jo ari tādā
gaidījumā agronomisko pallīdzlbu pārvērstu par po-
litisku palīdzību. Tādā kārtā nekādā ziņā nebūtu
panākta agronomiskās palīdzības jautājuma atrisi-
nāšana. Lai gan par valsts .aigronomiisko palīdzību
nevar sajūsmināties, tomēr nekas cits neatliks, kā
nodot agronomisko palīdzību valsts rokās. Tad iz-
beigtos plēšanās, kas tagad notiek ap agronomisko
palīdzību, kur to cenšas, pārvērst par politisku pa-
līdzību. Pārvēršot agronomisko palīdzību par valsts
jautājumu, katra plēšanās dardzimaz atkritīs. Valdī-
bas mainās ļoti Meži. Mainot valdību, nevar mainīt
.agronomus pēc valdībaspolitiskās sejas. Bs domāju,
ka, pārvēršot agronomiislko palīdzību par valsts jau-
tājumu, šis jautājumsdaudzmaz būtu izrauts no po-
litikas, kurā tas tagad iepīts.

Protams, tagadējā Saeima šo jautājumu neiz-
lems un nepavisam to neizlems tādā garā, ka ag-
ronomija jāpārvēršpar valsts agronomiju; bet mums
jāuzsāk cīņa, nākotnei.

Bs, gribu uzsvērt ļoti savādu parādību, kas ne-
pastāv, laikam, nevienā valstī un ir ļoti dīvaini, ja
tā ir pie mums. Mēs zinām, ka patlaban ir tāds stā-
voklis, ka mums netrūkst agronomu-Latvijas pa-
valstnieku. Tomēr ieved ārzemniekus-agronomus.
Kādai jaunai agronomiskās palīdzības biedrībai pē-
dējos pāris gados ir atvēlētas lielas summas, bet tur
nedarbojas par agronomiem Latvijas pavalstnieki,
bet gan ārzemnieki,. Barons Firksa kungs šoreiz
kommandē to lietu, un viņš, laikam, skatās uz latvie-
šiem, kā jau arvien, kā uz zemākiem, radījumiem.
Viņš, laikam, atzīst, ka mūsu pašu vietējie agrono-
mi, Latvijas pavalstnieki, nav spējīgipienācīgi veikt
savu darbu, un tāpēc agronomi jāieved no Vācijas.
Es brīnos par mūsu agronomu saimi, ka tā visu
laiku šo pļauku, kuru viņai dod, tik mierīgi ir pane-
susi. Tas ir skandāls, ja tad, kad mums ir agro-
nomu pārpilnība, mēs ievedām ārzemniekus un ar
valsts līdzekļiem tos uzturam.

Es negribu pie šī jautājuma ilgāk pakavēties;
gribu aizrādīt tikai uz vienu. Šeit Firksa kungs iz-
sakās ne visai atsaucīgi par Latvijas sajūsmu par
Dāniju. Mūsu lielie vīri agrāk arvien ir sajūsminā-
jušiespar Dāniju. Tagad grib skatīties uz kādu ci-
tu valsti kā uz paraugu. Mana pārliecība ir tā, ka
Latvijas zeme arvien vairāk dalīsies, ka Latvija jau
tagad nav lielsaimniecību un .'lielgruntniecību; zeme,
bet imazsaimniecību un sīkgruntniecību zeme, un ka
tai virzienā viņa neatturami ies uz priekšu. Mēs
redzam,, ka tagad vecsaimnieoību lielākās mājas sa-
dalās; starp mantiniekiem, un es esmu pārliecināts,
ka nav taftu tas, laiks, kad Zemes banku piespiedīs
darīt to, ko tagad tā negrib vēl darīt, ka visas, mā-
jas, kas nāks torgos, Zemes banka saņems savās
rokas un pārvērtīs par miazsaimuiecībāim;. Tā 'būtu
tikai iepriecinoša parādība.

Ja^ salīdzinām tagad mazsaimniiecības, jaunsaim-
niecības un vecsaimniecības, tad redzami lielu star-
pību. Neskatoties uz to, ka mūsu jaunsaimniecībās
nedaudz gadu atpakaļ iesāka dzīvot cilvēki, kam ne-
bija nekāda kapitāla, kam viss kapitāls, bija viņu

^^^^^Ē^^^ĒĒKKĒM
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pašu rokas, un viņu nesalaužamā enerģija, šie cil-
vēki īsā laikā uzbūvēja uz dabūtiemzemes .gabaliem
ēkas, iegādāja inventāru, un, ja mēs tagad paskatā-
mies, tad viņu saimniecības nav nemaz tik pārlie-
cīgi ar parādiem, apkrautas. Ja jūs parunājat ar
šiem enerģiskiem jaunsaimniekiem, tad dzirdat, ka
viņi nemaz tik daudz nesūdzas par grūtiem laikiem.

Jūs redzat, kāda starpība! No vienai puses
vecsaimnieks, kam viss bijis gatavs — ēkas, inven-
tārs, itin viss nostādītsi pareizi, un no otras puses
jūs redzat, cilvēku,, kas iesācis bez nekā. Ja nu

»
šīs jaunsaimniecības tomēr vēl var pastāvēt, tad,
saprotams, vecsaimniecībam tas, (būtu vieglāki. Bet
rniēs redzam, ka tas tā nav. Tas tikai pierāda, ka
Latvijas nākotne ir mūsu jaunsaimniecības, maz-
saimniecībās. Ja paskaitāmies mūsu _agronomiska

t

jautājumā un ja paskatāmies noturētais, agronomu
lekcijās uz laukiem, tad redzami, ka irs lekcijas ap-
meklē pa /lielākai daļai tikai mazsaimnieki-jaun-
saiimnieki. Vecsaimnieki, izņemot dažus, lielais, vai-
rums ar smīnu noskatās un saka: ko mums tie ag-
ronomi jaunupateiks, — ja 'mums būtu kapitāls, ja
būtu nauda, tad mēs būtu pietiekoši gudri bez vi-
siem agronomu padomiem. Bet izrādās, ka daudz-
reiz vecsaimnieki to naudu arī saņem, saprotams.—
saņem par augstiem procentiem, bet nav sapraša-
nas. Tāpēc, īsumā salīdzinot minēto, jāteic, ka pati
dzīve rāda, kur ir mūsu nākotne un pa kādu ceļu
jāiet. Kaut arī dažiem kungiem tas nepatiktu, lai
viņi radītu kādus šķēršļus radīdami, pati īdzīve ies
savu ceļu, jodzīvi nevar uzvarēt, un Latvija dienu
no dienas vairāk pārvērtīsies mazsaiimniecībās.

Šos īsos aizrādījumus beidzot, es nelieku ne-
kādas cerības uz tagadējo valdību, ka tagadējā val-
dība šos jautājumus, ko es, aizskāru un kas zem-
kopjiem ir ļoti nopietni, jautājumus, kas varētu vei-
cināt zemkopību, mēģinās atrisināt. Par šiem jau-
tājumiem, es esmu jau runājis vairāk gadu, bet tie
vēli nav tikuši uz priekšu un arī netiks. Un man
šķiet, ka šis Saeimas ilaikā šos jautājumus nevarēs
atrisināt, jo_tagadējā)s, Saeimas sastāvs ir tāds, ka
šeit lielas pārgrozības mēs nevaram cerēt.

»
Ievērojot augšā _sacīto, mēs, progresīvo jaun-

saimnieku aizstāvētāji, nevarami balsot par taga-
dējo Zemkopības ministrijas budžetu, tāpat kā par
citu ministriju, budžetiem, kaut gan pret tagadējo
zemkopības ministri Gulbja kungu mumls ir vislie-
lākā cieņa, joviņa agrākā darbība ir parādījusii ie-

»
cietību; bet savā darbībā Gulbja kungs tomēr neva-
rēs būt brīvs.. Viņa rokas būs saistītas ar partijas
disciplīnu, un tāpēc mēs balsosim pret Zemkopības
ministrijas budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim-Cukuram.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Pasaules karam izbeidzoties, visās kapi-
tālistiskās valstīs tika realizēta agrārā reforma, lai
kaut uz laiku jnomieriinātukaravīrus un tos rūpnie-
cība nodarbinātos strādniekus, kas bija palikuši bez-
darba un_ maizes. Šiem ļaudīm deva cerību, ka arī
viņiem būšot iespējams tikt pie sava zemes stūrīša,
kur varēšot pelnīt maizi sev jum savai ģimenei. Arī
Latvijas buržuāzijā rīkojās ta, kā pārējais kapitāli-
stiskas valstis. Pec citu kapitālistisko valstu
parauga arī Latvijā realizēja agrāro
reformu. Atvaļinātiem, karavīriem un bezzemnie-
kiem-begļiem, kas atgriezās no Krievijas, solīja, ka
viņus apmierināšot ar savu zemes stūrīti, lai viņi
varētu eksistēt, apstrādājot zemi. Bet pašlaik ap-
stākļi ir noskaidrojušies tik tālu,, ka mēs redzam,
ķa sakuma dotie solījumi netiek pildīti. Vēl ir ļoti
daudz bezzemnieku un atvaļināto, karavīru,., kas
zemi nav dabūjuši un nedabūs.arī turpmākā nā-

kotnē, jo agrārā reforma tika realizēta tā, ka zemi
dalbūja turīgākie iedzīvotāji, vai tie, kam bija sakari
ar turīgākiem lielsaimniekiem-vecsaimniekiem, un
tie, kas tikuši tādā vai citādā veidā pie līdzekļiem,
varēja uzrādīt, ka viņiem ir iespējams iegādāties
vajadzīgo inventāru zemes apstrādāšanai. Kā Ul-
maņa kunga, tā kreisā spārna — sociāldemokrātu
solījumi karavīriem, lai tos nomierinātu, palika tikai
solījumi.

Mēs piedzīvojami, ka stāvoklis uz laukiem ta-
gad ir vēl ļaunāks nekā bija tad, kad zemes refor-
ma bija_ tikai pašā sākumā. Pa visiem šiem ga-
diem stāvoklis uz laukiem, nav grozījies. Beidza-
mā laikā uz laukiemir daudz laukstrādniekuar se-
višķi zemām darba algām, tāpat ir daudz bezzem-
nieku, rentnieku, graudnieku, slksaimnieku, un tā-
pat ir īlielsaiimnieki, kas tagad ieņem vācu muiž-
nieku vietu. Un ja tagad paceļas jautājums par liel-
saimniecību zemes atsavināšanu, ko līdz šim pie-
nācīgi neapstrādā, kas stāv atmatā, ja paceļas, jau-
tājums, ka šo zemi vajadzētu atsavināt līdzīgimuiž-
niecības zemēm un ieskaitīt valsts zemesi fondā sa-
dalīšanai bezzemniekiem un atvaļinātiem karavī-
riem, tad zemnieku savienība, kas piekrita agrārās
reformas realizēšanai, muižnieku zemju atsavinā-
šanai, tagad pasaka: «Rokas inost no mūsu zemēm,
no mūsu svētā privātīpašuma! Mēs nepielaidīsim
nekādu tālāku zemes sadalīšanuun piešķiršanu sīlk-
zeminiekiem un karavīriem, kas, palikuši bez zemes.
Mēs esam privāti zemes turētāji un arī zemes ap-
strādātāji!» —

Šis apstāklis sevišķi spilgti sajūtams tagad, kad
ir runa par strādnieku un zemnieku (frakcijas izstrā-
dāto likumprojektu par budnieku zemi. Šis jautā-
jums,vēl līdz šim nav nokārtots, un nav ari nekā-
das izredzes, ka to tuvākā nākotnē nokārtos tādā
kārtā, ka būdnieki varēs iegūt par īpašumu 'tos ne-
lielos vecsaimnieku zemes, gabaliņus, uz kuriem
viņi.aiz daudz un dažādiem' iemesliem uzcēluši sa-
vas būdiņas. Tagad vecsaimnieks var kurā katrā
laikā nocelt tos no īsava zemes gabala, var tos pa-
dzīt, lai būdnieki ietar savu būdu uz mežu, vai kur
citur, kur viņi var atrast zemes stūrīti, kur nome-
sties. Zemnieku savienība ir pret šo vecsaimnieku
zemes nedaudzo hektāru atdošanu, būdniekiem, Vi-
ņi pasaka: «Mēs nedosim nekā par brīvu būdnie-
kiem, kaut arī viņi uz šīs zemes būtu dzīvojuši jau
Mgus ga_duis, Ja kāds grib, tei zemi no mums atpērk.
Tikai tādā veidā mēs varam pielaist zemes pārie-
šanu budnieku rokās.» — Redziet, kādi apstākļi, ir
tagad, kad agrāro reformu grib attiecināt uz liel-
buržuazijas rokās esošām zemes platībām. Tagad
buržuāzija īsāk runāt oitu valodu, kad viņai vajaga
dot daļu .no savas zemes apbūvniekiem.

Tagad jau runā, Ika rudenī svinēs agrārās, re-
formas 10 gadu pastāvēšanas jubileju, bet man jā-
saka, ka, (lai ganpagājuši jau 10 gadu, tomēr nekas
nav gājis uz labo pusi, bet, gan gluži otrādi — uz
ļaunopusi. Solītāsvienlīdzības vietā pastāv tā pati
izsūkšana. Vienam jāpārdod darba spēks, lai nopel-
nītu maizes,kumosu, otram, ja viņšgrib strādāt ,ze-
mi uz savu roku, jāmaksā augsta rente, jāpilda klau-
šasnn dažādasnodevas.. Trešam ir gan sava zemī-
te, bet viņam tiek tik maz, ka nepietiek imaizes sev
un ģimenei; tāpat jāiet peļņā ārpuls mājas .— vtai
vecsaimnieka tīruma, vai citur. Ceturtam saimnie-
cība ne!ka_ neienes, jo zeme atrodas 'tādā vietā, kur
neatmaksājas, to apstrādāt. Piektam zeme vēl būtu
derīga, bet vecsaimnieks ar racionālāku zemes ap-
strādāšanu tālu aizsteidzas priekšā, ražo lētāk un

, labākas preces tirgum. Iznākums — bagātības 1sa-
plūst vienas rokas. Vieniem,kā saka, nauda kā no
.gaisa birst, otri — kaut kā vēl iztiek; trešie— mirst
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badā, ceturtie — spiesti jūgties saimnieka jūgā un
strādāt kā strādnieki. TādsIr stāvoklis uz laukiem.

Kad mums jāapspriež Zemkopības ministrijas
budžets, tā resora budžets, kas pēc savas uzbūves
spiests gādāt par lauksaimniecību, mums jākonsta-
tē, tāpat kā par visiem citiem šeit Saeimā apsprie-
stiem budžetiem, ka tās runas, (kas šeit tiekjrumātas,
patiešām nemoklluusās ne viens, ne otrs spārns; jā-
atzīst, ka tie kumēdiņi, ko mēsi šeit spēlējam, patie-

# šāim ir nevajadzīgi, jo vtes, kas te likumdošanas
iestādē tiek izgāzts cauri, kaut kur citur jau ir ie-
priekš nospriests, norunāts, un tikai formas deļ
šeit tiek celits priekšā, lai to šādā vai citādā veidā
pieņemtu un atkal un atkal uzkrautu iedzīvotājiem
jaunasnastas, lai uzkrautu šīs nastas plašiem iedzī-
votāju slāņiem, bet niecīgu iedzīvotāju daļu—ba-
gātniekus atkal apdāvinātu ar lielām naudas sum-
mām. Šeit no šīs pašas tribīnes ne vienreiz vien—
it sevišķi—centra deputāti—ir uzsvēruši, ka šis
nams ir Augstais nams.Man jāsaka, ka šo vārdu
lieto vai nu ar zināmu nolūku, vai arī aiz pārpratu-
ma. Šo namu varētu gan dēvēt par spekulācijas
centru, par melno biržu, par tirgu, kur vienādi vai
otrādi notiek tirgošanās, kur notiek pārdošanas un
pirkšanas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš '(zvanī): Deputāt
Zlaugotni-Cukur, es lūdzu lietot kaut cik korrekta-
kus izteicienuls!

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina). Tas, ko es tei-
cu, ir pilnīgi pareizi, to jūs, kungi, šeit nekādi neva-
rat noliegt, kā arī jūs to negribētu, kādās frāzēs arī
jūs negribētu, lai es to šeit izsaku — varbūt veļamā-
ki un patīkamāki; bet man jāsaka, ka tas tā ir, ko es
šeit vairāk reižu atkārtoju,. Šeit notiek tirgošanās.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Zliaugotni, saucu Jūs.pie kārtības!

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Vai tās bija
Valsts Prezidenta vēlēšanas, vai citas kādas velē-
šanas — cita nekāmēs nevaram atrast, <kā tikai tai-
sni to, ko es šai- vairākkārt uzsvēru. Ja jums tas
nepatīk, tad, tas nozīmē, ka jūs slēpjaties no patiesī-
bas, slēpjaties aiz kaut kādiem, plīvuriem. Lai arī
jūs to darītu cik labi darīdami, tauta ārpus šī nama
to tomēr ļoti labi zina, un redz. Tāpēc priekšsēdē-
tājam nevajadzēja mani traucēt to pateikt. (Starp-
saucieni: «Ņemt viņam vārdu!»)

Priekšsēdētājs 1 P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Zlaugotni, es ņemu Jums vārdu!

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Buržuāzijas
interesēs ir...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Zlaugotni, es ņemu Jums vārdu! (A.Eglīša starp-
saucieni.)

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Man priekšā
stāvošais Eglīša kungs patiešām pelna to vārdu, ar
ko viņu apzīmē par koalicijas kveksi. (A. Eglītis
no vietas: «Cik Tev, kommūnist, maksā par šādu
deputātu lamāšanu?»)

Mums priekšā esošā budžetā jūsneatradīsit ne-
vienas summa_s.. —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Zlaugotni,
es ņemu Jums vārdu!

J. Zlaugotnis-Cukurs (turpina): Es nevaru iet
prom! Es esmul sūtīts no strādniecības, un iman ir
jāpasaka, kas šeit notiek. (Komandants A. Bauce:
«Deputāta kungs, lūdzu atstāt tribīni!») Lieciet «ma-
ni mierā! (Komandants A. Bauce: «Deputāta
kungs, vēlreiz lūdzu atstāt tribīni!»)

(Deputātam J. Zlaugotnim-Cukurampretojo-
'' ties, komandants A. Bauce kopā ar seržantu

izved viņu no zāles.. Pie zāles durvīm ize-
jošiempiesteidzās deputāts 0. Jankusun mē-

ģina atsvabināt deputātu J. Zliaugotni-Cu-
kuru.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Es lieku priekša
deputātu Janku izslēgt no sēdes. (Saucieni: «Visus
Jaukā!» — «Par maz! Uz Ij sēdēm!») Iebildumu
nav? Pieņemts. — Lūdzu deputātu Janku atstāt
sēžu zāli.

Tā kādeputāts Jankus labprātīgi neatstāj sēžu
zaļi, lūdzu viņu izvest. (Komandants un seržants
kopīgi izved deputātu 0. Janku mo sēžu zāles.)

Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie

deputātu kungi! Ja īsos, vilcienos apskatām mūsu
ārējās tirdzniecības bilanci, tad redzam, ka Latvi-
jas 10 gadu pastāvēšanas laikā tā preču daudzuma
vērtība, ko valstsi sākumā izvedām, kā izejmateriā-
lus un pusfabrikātus, ir sistemātiski samazinājies.
1921. gadā no visa eksporta vērtības izejvielu un

pusfabrikātu veidā izvestu materiālu bija 89%. bet
1929. gadā — tikai 43%. Fabrikātu eksports 1921.
gadā bijis tikai 6%, bet_ 1929. gadā — 33%. Arī
lauksaimniecības (apstrādātie produkti Latvijas
valsts sākumā mūsu eksporta bilancē gandrīz ne-
maz nefigurēja, vai to bija ļoti niecīga daļa. 1921.
gadā lauksaimniecības intensificētie produkti, pār-
tikas vielas(kopā ar baudu viellām) eksporta bilan-
cē bija devuši tikai 4%; turpretim 1929. gadā to
bija jau,24%. Mēs redzam Latvijas 10 gadu pastā-
vēšanā diezgan veselīgu attīstības gaitu. Latvijas
valsts sākumā eksportējamās preces, kos galvenā
kārtā bija neapstrādāti materiāli, koki .un lini, siste-
mātiski mūsu eksporta bilancē ieņem proporcionāli
arvien mazāku, un mazāku daļu, bet arvienu lielāku
daļu mūsu ārējās tirdzniecības bilance sāk ieņemt
gatavi fabrikāti, rūpniecības! fabrikāti.

Blakus mūsu rūpniecības attīstībai ļoti straujā
kārtā ir norisinājusies tāsmūsu lauksaimniecības no-
zares attīstība, kurai ir zināmā mērā rūpniecības
rakstura, t. i.piensaimniecība. Sviesta eksporta at-
tīstība norisinās loti straujā, varētu pat teikt, musu
Latvijas apstākļos, loti grandiozā masštābā. Sviesta
eksports pēdējos 4 gados ir bijis šāds: 1926. gada
sviesta eksportēts par 37.000.000 latu, 1927. gadā —
par 41.000.000 latu, 1928. gadā — par 52.000.000 latu
un 1929. gadā — par 58.000.000 latu. Pat neskato-
ties uz to, ka 1928. gads, slikto dabas apstākļu deļ,
mūsiu lauksaimniecībā skaitījās par samērā neizde-
vīgu gadu, kad varēja bažīties, ka lopbarības trū-
kuma dēļ viena daļa piena lopu tiks izskausta, vai
Samazināta skaita ziņā, šī parādība tomēr nav no-
tikusi, un 1929. gadā sviesta eksports, ir uzrādījis
pieaugumu.

Šī parādība mūsu lauksaimniecībā, bez šaubām,
jr apsveicama un sekmējama, sekmējama tāpēc, Ika,
apstrādājot mūsu dažādos materiālus kā rūpnie-
cībā, tā intensificētā lauksaimniecībā uz vietas, pa-
lielinās ienākumi tautsaimniecībā un līdz ar to visā
valstī.

Turpretim, ja mēs blakus, šai lauksaimniecības
nozarei, piensaimniecībai un sviesta apstrādāšanai,
noliekam mūsu igraudisiaimniecību, tad mums Jau rā-
dās pillinīgi pretēja aina. Visā Latvijas valsts 10

'gadu pastāvēšanas laikā mēs nevaram'uzrādīt ,kaut
cik ievērojamu mūsu, graudsaimnieclbas attīstību'.
Mēs redzam sistemātiski 'pieaugam rudzu un kviešu
importu, kas pēdējos gados arvienu pieaug un pie-
aug. Piemēram rudzu imports Latvijā pēdējos 4
gados ir bijis šāds: 1926. gadā rudzu importēts par
11 miljoniem latu, 1927. gadā — par 13 millljoniem
latu, 1928. gadā —- par 20 miljoniem! latu un 1929.
gadā — par 27 miljoniem latu. Līdzīgi tam ir pie-
audzis kviešu imports. 1926.gadā kviešu importēts
par 14 miljoniem latu; 1927. ,gadā -—par 16 milljo-
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niem latu, 1928. gadā — par 17 miljoniem latu un
1929. gadā —par 21 miljoniemlatu. Ir pareizi skait-
ļi, ko minēja Firksa kungs, ka 1929. gada mes. esam
importējuši graudus par 48 miljoniem latu.

»
Paceļas jautājums, kādi soļi no tautsaimniecī-

ba® un vaifcits finanču viedokļa butu sperami, lai
sekmētu mūsu lauksaimniecību, un līdz ar to stabili-
zētu mūsu saimnieciskos pamatus. Pēdējos tns
četros gados, zemnieku savienība noteikti uzsver,
ka mūsu graudkopības pacelšanai un līdz ar to itin
kā visas lauksaimniecībaspacelšanai vajagot ievest
rudzu muitu un paaugstināt kviešu muitu. Firksa
kungs šodien sava runa kaut ko minēja par lauk-
saimniecības stabilizēšanu un pacelšanu

^
bet kon-

krēti viņš neizteicās, kāda virziena, kāda veida un
ar kādiem paņēmieniem tas butu darāmus, vai tas
būtu darāms tādā pat kārtā, ka to liek priekša zem-
nieku savienība, paceļot muitu šiem lauksaimniecī-
bas ražojumiem, vai aitāda veida?

Man sociāldemokrātu fr,aJkoijas _ uzdevuma — ne
tikai pilsētu patērētāju masu vārda, bet anhsīkzem-
nieku, jo sevišķi Latgales sīkzemnieku vārda un
tāpat visas Latvijas lopkopju vārda kategoriski jā-
izsakās pret labības un vispār labības ražojumu
muitu, jo, vispirma kārta, tas sadārdzinās maizi pil-
sētās un, otrā kārtā, izsauks Latgale plašo sīkzem-
nieku masu stāvokļa pasliktināšanos, jo viņiem ne-
pietiek ar saviem rudziem; ziemas otra pulsē —- jan-
vārī, februārī, martā un aprīli! viņiem rudzijaperk.
Tāpēc šis Latvijas, novads ieinteresēts kategoriski
uzstāties pret labības, pret rudzu sadārdzināšanu.

Bet es domāju
^

ka arī Latvijas lopkopību inte-
resē lēts. izejmateriāls!, kāds ir auzas, mieži un ru-
dzi. 'Katrā ziņā arī no lopkopības viedokļa muita
miežiem, auzām un rudziem var nākt tikai par
sliktu šai lauksaimniecības nozarei. Piemsaimnie-

»
čības un lopkopības attīstībā ieinteresētas sevišķi
sīkās un vidējās saimniecības — tie slāni, ko sauc
par sīk- un jaunsaimniekiem, arī mazie nn vidējie
vecsaimnieki, kuru saimniecības nedibinās uz mas-
veidīgu graudu ražošanupārdošanai, bet kuri .grau-
dus ražo tikai tik daudz, cik to vajadzīgs pašu saim-
niecībā apgrozībai. Tāpēc no visujšopllašo iedzī-
votāju interešu viedokļa, kā no pilsētas, rūpniecības
strādnieku un visu patērētāju, tā no Latgales, sīk-
zemnieku, no Latvijas jaunsaimniekuun sīksaimnie-
ku un vidējo vecsaimnieku viedokļa, kas dibina sa-
vas saimniecības uz piensaimniecību un lopkopību,
kategoriski noraidāmas muitas rudziem;, auzām un
miežiem, jo tās visaugstākā mērā kaitīgas visu šo
slāņu interesēm un līdz ar to valsts interesēm.

Līdz ar to rodas jautājums, vai valstij kā tādai
nebūtu jāpiegriežnekāda vērība graudkopības no-
zarei. Vispirms jāsaka, ka tā metode, uz ko tagad
zemnieku savienības ideologigrib dibināt lauksaim-
niecības izveidošanu, ir pilnīgi pretēja lauksaim-
niecības tecninikas un ienesīguma interesēm. Pē-
dējā laikā zemnieku savienības ideologi ir izteikuši
trīs Jozungulsi, air kuru palīdzību grib mobilizēt zem-
niecību it kā lauksaimniecības, interešu sargāšanai.
Šie lozungi ir: pirmkārt —i lētas darba rokas,, otr-
kārt — augstas labības muitas, un treškārt — eks-
porta prēmijas lauksaimniecības ražojumiem.

Mēs _ zinām, kādi apstākļi ir tanīs zemēs, kurās
nav ne lētu darba roku, ne labības muitu, ne arī eks-
porta prēmiju. Paraudzīsimies uz Dāniju, Angliju
un Holandi.

Skujenieka kungs ir izdevis grāmatu «Latvija
starp Eiropas valstīm». Es domāju, šos datuls. ne-
viens negribēs apšaubīt, ka tie nebūtu objektīvi.
Ko mās. redzam šinīs datos? Mēs redzam, ka raža
no .1 ha kvintāllos ir visaugstākā Dānijā, Anglijā un

Hollamdē, taisni tanīs valistīs, kur mav nekādus labī-
bās, muitas, kur ir visaugstākās strādnieku algas
un kur nepazīst nekādas elksportpremijas. la tad,
cienījamie deputātu kungi, lētas darba rokas, aug-
stais muitas nn eksportpremiijas nebūt mav tas lī-
dzeklis, kas nosaka ražošanas pacelšanu graudkopī-
bā jo taisni Anglijā, Danijajun Holande, ka jau tei-
cu! šo. līdzekļu nav, un tomēr tur ir visaugstākā ra-
ža' Dānijā kviešu raža no 1 ha kvintalos ir 26,5,
Hol'andē — 26,6. Tā tad, redziet, Holande iet visai t
Eiropai priekšgalā. Tas pats sakāms par auzām
um miežiem.

Tā tad, kungi, kā jau teicu, mes redzam, ka me
šie paņēmieni bijuši izšķirošie graudkopības ienesī-
guma pacelšanā. Anglijas, Damijas, Holandes un
Beļģijas lauksaimniecības ienesīgums izskaidrojams
ar to, ka tur lauksaimniecības tecfonika un lauk-
saimniecības kultūra atrodas uz loti augsta līmeņa.
Strādnieku sistemātiska cīņa par augstākam darba
algām, ir izrādījusies par faktoru, kas ir sekmējis
lauksaimuiecības attīstību. Laukstrādnieku sociāla
um materiālā līmeņa pacelšana ir pacēlusi ari lauk-
saimniecības ražu um ienesīgumu. Ja Anglija, Ho-
landē un Dānijā lauksaimniecības ienesīgums _stav
tik augstu, kā nekur pasaule, tad me tikai _tapec,
ka tuf fermeri ir labi saimnieki, 'ne tikai tapec, ka
lauksaimniecības kultūra augsti attīstīta, bet arī tā-
pēc, ka lauku' strādnieku sociālais, oikonomiskais un
'kulturālais lllmenis ir pacelts tik augstu, ka viņu
darba ražīgums, viņu darba priekis dod lielākus
darba rezultātus nekā zemes, kur laukstrādnieku
Stāvoklis ir kulturāli zems, kur (laukstrādnieku al_-
gas zemas, kur laukstrādnieku dzīvokļi slikti,_ka
tas ir tanīs zemēs, kurās lauksaimniecība uzrada
Viszemāko ienesīgumu. Graudkopības ienesīguma
ziņā Latvija atrodasjgandriz uz ta paša līmeņa, uz
kura atrodas visvairāk atpakaļ palikušas zemes Ei-
ropā, proti Spānija, Bulgārija, Grieķija, Rumānija,
Portugāle un Krievija. Latvija šinī ziņa stāv sestā
'vietā 'no apakšās.

Cienījamie kungi, izšķiroši nebūt nav tie pa-
ņēmieni, kurus Ulmaņa kungs tik enerģiska un kate-
goriskā veidā sludina zemkopjiem un par kuru ne-
pieciešamību viņš grib pārliecināt plašāku sabiedrī-
bu, lai panāktu to realizēšanu likumdošanas ceļa,
proti — labības muitas, eksporta prēmijas, un Ietas
darba rokas,, šie paņēmieni nav racionāli ari lauk-
saimniecības pacelšanai. Vienā zemnieku savienī-
bas sasauktā lauku sapulcē ir pat jerOsinats likum-
projekts, kam būtu jānoteic laukstrādnieku obligato-
. rilskās algas. Vārdu sakot, visi šie 3 paņēmieni ne-
garantē laulksiaimeiclbas intensifikāciju, jo^visas šīs
parādības, kā mēs redzam, nav bijušas tās,, ikas ir
sekmējušas augstas ražas Dānijā, Beļģijā, Holande.

Ja tālāk jautājam, kas. būtu darāmsLatvijā,_lai
paceltu graudkopības ienesīgumu, tad, bez šaubām,
jāteic, ka Latvijas valsts ar zināmiem līdzekļiem
varētu sekmēt mūsu graudkopības attīstību, palie-
linot graudkopības ražīgumu, ienesīgumu no 1 ha.
Protams, mēs mevaram prasīt, lai tas sasniegtu
Dānijas apstākļus, joDānijai ir tuvāk Golfa straume-
un garāka vasara, bet zināmā mērā ir palielināms
ražīgumis arī Latvijā.

Kādi tad nu būtu! tie paņēmieni, un līdzekļi, ko
valsts varētu lietot mūsu 'graudkopības ienesīguma
pacelšanai?

Te jaucienījamais iepriekšējais runātājs Šterna
kungs aizrādīja, ka sēklas apgādāšana pie mums
Latvijā atrodas pavisam primitīvā stāvoklī. Mēs
zinām, ka pie mums šinī ziņā patiešām valda pil-
nīgs chaoss. Taisni jābrīnās, ka pie muims Latvijā
kā lauksaimniecības valstī, kur lielākai zemnieku
partijai ir bijis tik lielīs iespaids uz valsts varu, kur
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zemkopības resors gandrīz bez pārtraukuma vien-
mēr ir atradies zemnieku savienības vai citas zem-
nieku partijas rokās, šinī virzienā, proti. — sēlekci-
Oas sēklas apgādāšanā nav nekādas sistēmas un
plāna. Par visiem 10 gadiem arī mūsu Universi-
tātes lauksaimniecības fakultāte nav publicējusi ne-
viena kaut cik nopietna' pētījuma par to, kādas
šķirnes graudi būtu visvairāk piemēroti mūsu kli-
raatiskieim apstākļiem un Latvijas dažādo novadu
zemes sastāvam;. Šinī ziņā mēs neredzam it nevie-
na plašāka teorētiska pētījuma, nemaz nerunājot
par plašākiem, mēģinājumiem selekcijas, sēklas ra-
žošanai Latvijā. Šinī ziņā mēs atrodam pilnīgu
chaosu. Nav nekādu norādījumu, kā Latvijas lauk-
saimnieki kaut cik varētu orientēties sēklas un
graudu šķirnēs un zināt, kuras no tām ir vislietderī-
gākās Latvijas klimatiskos apsltālkļosi un dažādo no-
vadu zemes sastāvami.'

Vēli man jāpakavējaspie mākslīgiem mēsliem.
Mākslīgos mēslus mūsu lauksaimniecība sāk lietot
diezgan plašos apmēros. Bet jāsaka, ka mākslīgo
mēslu pielietošanā vēl notiek zināmas parādības,
kuras diezgan grūti izskaidrot no tīri agronomislka
vai tīri .zinātnisku viedokļa. Cienījamie kungi! Ne
mūsu laulksaimniecības fakultāte, ne arī oiti agro-
nomi-speeiālisti nav papētījuši un nav pierādījuši,
kādās proporcijās mākslīgie mēsli vajadzīgi dažādu
Latvijas novadu zemei, un kā tie visracionālāki iz-
lietojami. Ir daži agronomiski novērojumi, kas runā
pretim līdzšinējai praksei. Jaungulbenes lauksaim-
niecības stacija izimēģimājumos pierādījusi, ka mūsu
lauksaimniecībā lieto pārāk daudz dažādu minerālu
mēslus, bet nepietiekošā mērā lieto slāpekļa mēslus.

Ar ko izskaidrojams tas, ka mūsu speciālā
lauksaimnieku prese, piemēram, «Brīvā Zeme»,
lauksaimniekiem neaizrāda, kāpēc lauksaimniecībā
nav pienācīgi, atmaksājusies māiksiligo mēsllu lieto-
šana? Lauksaimnieki sūdzas, ka diezgan daudz ir
saņēmuši uz krēdita mākslīgos mēslus, diezgan
daudz tos, izlietojuši, bet tas,proporcionāli nav palie-
linājis lauksaimniecības ienesīgumu.

Izrādās, ka par mākslīgo mēslu apgādāšanu
lauksaimniekiem pie mums interesējas 3 importa
organizācijas: «Lats», «Ekonomiskā sabiedrība» un
«Konsums». Visas šīs organizācijas apgādā lauk-
saimniekiem mākslīgos mēslus, ko importē no Vā-
cijas un citām, zemēm. Šīs organizācijas ir ieinte-
resētas apgādāt lauksaimniekiem tādus mākslīgos
mēslus, ko viņas saņem uz zināmiem labvēlīgiem
krēdita noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai visi šie
mākslīgie mēsilu" vienādā veidā un vienādā apmērā
lauksaimniekiem um lauksaimniecībai atmaksājas,
vai tie vienādā mērā um vienādā laikā ir derīgi.
Turpretim Skrīveru lauksaimniecības skola savos
izmēģinājumos ir konstatējuļsi, ka pie mums Latvijā
pārāk daudz lieto dažādus minerālu mākslīgos mēs-
lus, bet nepietiekošā mērā lieto .slāpekļa mēslus,
kas _nes lauksaimniecībai zaudējumus. Bet tā kā
minētās trīs. tirdznieciskās organizācijas ir ieintere-
sētas pārdot mākslīgus mēslus, par kuriem var da-
būt lielāku peļņu, tad tas ir viens no iemesliem, kā-
pēc pie mums nepietiekošā kārtā piegriež vērību
šim jautājumam.

Bez tam te jāaizrāda, ka valstij arī no savas
puses vajadzētu vairāk nākt laukisaiminiēkieim; pre-
tim šai svarīgā mākslīgo mēslu jautājumā. Kā jau
profesors Baloža kungs aizrādīja, mums vajadzētu
padomāt, vai nevajadzētu valstij celt fabriku, kur
ražot slāpekļa mēslus, jo mēs taču zinām, ka izej-
viela šiem mēsliem — gaiss resp. slāpeklis atrodas
ikkatrā vietā zemes' virsū, arī Latvijā. Tāpēc šos
slāpekļa mēslus ražot būtu viens no svarīgākiem
Latvijas valsts pienākumiem un uzdevumiem, lai

samazinātu tās summas, ko mēs maksājam ārze-
mēm par mākslīgiem minerālu mēsliem, un arī lai
palētinātu lauksaimniekiem slāpekļa mēslus, kurus
viņiem vairāk vajaga, nekā sāļu mēslus.

Vēl jārunāarī par nosusināšanu. Ja 1928. gadā
lauksaimniecība cieta lielus zaudējuimius, tad ne tikai
tāpēc, ka lietus paša par 'sevi būtu bijis pārak
daudz. Protams, tas bija pirmais cēllomis, bet jābū-
tu bijusi laba zemes nosusināšana, lielie novadgravji
vai drenāža, tad, saprotams, lietus lauksaimmiekiem
nebūtu nodarījis tik lielus zaudējumus. Tāpēc ari,
ja mūsu ražas ir tik svārstīgas, tad pa daļai tapec,
ka pēckara laikmetā lauku nosusināšanai piegriezta
mazāka vērība nekā pirms kara. Te valsts varētu
nākt pretim, palīdzot izrakt lielos novadgravjus,
kas var interesēt veselus apvidus, izsniegt i-tus aiz-
devunruis, pat valsts pabalstus un tādējādi sekmēt
lauku mediorēšanu, jo tas nāks par labu >ne tiktai
atsevišķām saimniecībām, bet visai lauksaimniecī-
bai.

Arī agromomlskā palīdzība me visai labi nostā-
dītu. Es negribu pie šī jautājuma pilašālk pakavēties,
jopar to jau runāja Šterna kungs, un par to ir ļoti
?daudz runāts kā koimimisijās, tā arī no šīs, katedras:
Agronomislka palīdzība ir nenormālā stāvokli. Es
te negribu pllašāk runāt par tālu ejošiem uzdevu-
miem, kādus vajadzētu stādīt mūsu lauksaimniecī-
bas pacelšanai. Mūsu lauku tautskolāsbūtu jāieved
obligātorisks mācības priekšmets — lauksaimniecī-
ba, lai lauku strādnieku, un sīkzemmieku bērni tik-
tu apmācīti dažādos lauksaimniecības paņēmienos-
Arī tagad pastāvošās lauksaimniecības skolas va-
rētu padarīt pieejamākas tautas zemākiem, slāņiem,
sīkzemniekiem. um laukstrādniekiem. Dānija, kur
lauksaimniecības ienesīgums stāv tik augstu, tur
arī lauksaimnieciskā izglītība stāv daudz augstāk
nekā Latvijā. Tur pat uz laukiem pastāv tautas uni-
versitātes, kas plaši pieejamas Dānijas lauksaim-
niekiem, nerunājot nemaz par tiem dažādiem zie-
mas vakaru kursiem, kas veicina agronomisko zi-
nību izplatīšanos.

Pie mums novērojamspretējais. Te mūsu ljel-
zemnieku partijas un mūsu vidējo zemnieku_partijas
ir izrādījušās bez kādas iniciatīvas, bez kādas .ak-
tivitātes. Viņu aktivitāte līdz šim izpaužas tikai
trīs virzienos; gādāt par lētām darba rokām, gadat
par augstām muitām un gādāt par eksporta prēmi-
jām, bet. par svarīgo agronomiskās kultūras pacel-
šanas jautājumu, par agronomiskās' izglītības izpla-
tīšanas lietu viņi nedomā. Taisni šo zinību izplatī-
šanā nav novērojama nekāda aktivitāte, nekāda
iniciatīva.

Tā agronomislka palīdzība, ko sniedz dažādas
lauksaimiecības biedrības, par ko te jauplašāk ru-
nāja Šterna kungs, ir pārvērsta par piedēkli dažā-
dām politiskām orgamīzāciijāim, dažādām oikono-
miskām organizācijām, kurām , vajadzīgi šie lauk-
saimniecības instruktori, lai reklamētu savas preces
un savas partijas.. Tagadējie instruktori nekas nav,
kā tikai aģenti, kuri ieteic viens «Lata» mēslus, otrs
— «Konsuima», _ bet kāds trešais. — «Ekonomiskās
salbiedrības» mēslus. Vārdu sakot, tie ir valsts atal-
goti koimivojažēri dažādām; tirdzniecības organizā-
cijām un pie' reizes arī algoti aģenti dažādām poli-
tiskām organizācijām). Tāpēc jārūpējas arī par to
blakus uzdevumu izskaušanu. Šie instruktori pār-
vērsti par koimivojažēriem dažādām tirdznieciskām
organizācijām un piedēkļiem; dažādām' politiskām
organizācijām.' Būtu laiks padomāt no lietderības
viedokļa, kā šī agronomīislkās palīdzības zinību
sniegšana noorganizējama. Tā būtu pārņemama
pilnīgi pašvaldību rokās — nododama apriņķu valžu
rokas un saskaņojama valsts masštābā caur Zem-
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kopības ministriju. Tādā ceļā varētu vairāk vai
mazāk izskaust nekārtības, kuras tagad agrono-
mislka palīdzībā plaukst un zeļ.

'Runājot tālāk pair lauksaimniecības pacelšanu,
jāpakavējas pie krēdita. Arī kredīta ziņa valsts
var nākt pretim lauksaimniecībai, arī graudkopībai,
jo meliorācijai, drenāžai un grāvju rakšanai vaja-
dzīgs ilgtermiņa kredits. Mēs zinām, ka Latvijas
valsts savā pastāvēšanas laikā_ir gājusi plaši pre-
tim lauksaimniekiemkrēdita ziņā. 18. marta llikums
atsvabināja lauksaimniekus no hipotekariskiem pa-
rādiem, ar ko tika dota iespēja iegūt jaunus ilgter-
miņa kreditus. Pa šiem1 10 gadiem kredits ir plū-
dis lauksaimniekiem gan no Latvijas bankas, gan no
Zemes bankas, gan no privātām krājkasēm. Šis
kredits ir sasniedzis tagad apmēram 250.000.000 la-
tu. Priekš kara ilaukisaimniecība bija kreditejusies
par apmēram 300.000.000 latu. Tagad gandrīz sa-
sniegts pirmskara apmērs. " Bet priekš kara lauk-
saimniecības kredits bija daudz lētāks, jo to varēja
dabūt par 4%, 4V_% un 5%. Protams, lauksaimnie-
cībā 5% ir samērā augsts procents, bet tomēr to
vēl varēja kaut cik racionāli! izmantot. Turpretim
tagad, izņemot valsts Zemes bankas lētos kreditus,
privātais- kredits, ko izsniedz privātās bankas un
krājkases, ir ļoti augsts — 10% un pat 12%. Šinī
ziņā Latvijas lauksaimniecība ir pārkrēditēta par
augstu procentu krēditiem. Tāpēc šinī ziņā lauk-
saimniecībā ir grūtības. Ja jau pirms kara normā-
los apstākļos 5% kredits bija grūti maksājams, tad
tagadējos apstākļos augstie krēdita procenti ir pil-
gi nepanesami. Tāpēc graudkopība nevar intensi-
ficēt savu ražošanu. Kad nāk procentu deldēšana,
tad tūliņ rodas maksāšanas grūtības.

Valstij vajadzētu nākt pretim graudkopībai,
valsts nevarētu pateikt, ka visus iztrūkstošos kvie-
šus un rudzus jāieved no ārzemēm. Jau tagad mēs
esam tādos apstākļos, ka, piemēram, 1929. gadā
kvieši un rudzi importēti par 48.000.000 latu. Pusi
no Latvijā patērējamiem kviešiem mēs importējam,
bet rudzus par 20%.

Celi, kā palīdzēt lauksaimniecībai, būtu seko-
jošie: 1) valstij jāapgādā laba selekcijas sēkla, 2)
jāgādā lētus mākslīgos mēslus lauksaimniekiem,
ierīkojot valsts mākslīgo mēslu fabriku Latvijā, 3)
plašāku meliorācijas darbu izvešanu ar valsts lī-
dzekļu palīdzību, 4) gādāt lētus ilgtermiņa kreditus,
5) agronomiskās izglītības pacelšana, gādājot par
lietderīgu agronomisku zināšanu sniegšanu ne tikai
lauksaimniekiem, bet ari laukstrādniekiem. Pie šī
darba jāķeras pēc zināma plāna. Ja valsts visu to
darīs, tad musu graudkopība pacelsies arī bez lē-
tam darba rokam, bez augstām labības muitām un
bez eksporta prēmijām, kā mēs to redzam Anglijā,
Dānija un Holande, kas pratušas ar lauksaimniecī-
bas kultūrām nostāties Eiropā pirmā vietā.

Un tad vēl pēdējais un ļoti svarīgais jautājums.
Ka jus, deputātu kungi, arī neskatītos, tomēr lauk-
strādnieku oikonomiskais un sociālais līmenis ir bi-
jis faktors, kas cēlis Vakareiropā lauksaimniecības
ražību.

Ja metam skatu atpakaļ rūpniecībā, kāda tā
bija 100 gadus vai 50 gadus atpakaļ un kāda viņa ir
tagad, tad mes redzam, ka simts gadus vai piecdes-
mit gadus atpakaļ rūpniecības technika ir samērā
zema, arī rūpniecības strādnieku alga bija zema.
Līdz ar strādnieku organizēšanos un uzstāšanos par
sava sociāla un oikonomiskā stāvokļa pacelšanu,
pieaugušas strādnieku algas pilsētās. Tas ir bijis
viens no svarīgākiem dzinuļiem rūpniecības techni-
kas pacelšanā, zinātnes piemērošanā rūpniecības

technikas attīstībā. īŠ strauja technikas uzlaboša-
nās un zinātnes pielietošana pacēlusi darba ražīgu-
mu un, paceļot darba ražīgumu, ir devusi iespēju
maksāt strādniekiem lielākas darba algas.

Šī pati tendence izpaužas arī_ augstu attīstītas
lauksaimniecības zemēs. Dānija laukstrādnieku
darba algas pieaugšana ir bijusi objektīvs dzenulis
tam, ka Dānijas lauksaimnieki ir pielikuši vairāk
pūļu un enerģijas, lai pielietotu augstāku techniku,
un agronomijas zinātni .lauksaimniecības ienesīguma
celšanā. Arī pie mums Latvija, ja jus gribat, lai
lauksaimniecības attīstība butu nodrošināta ne
tikai vienam vai divi gadiem, bet gadu desmitiem,
agrāk vai vēlāk arī Latvijas lauksaimniekiem bus
nopietnāki un modernāki jāpadomā par laukstrād-
nieku jautājumu. Laukstrādnieku jautājums no so-
ciāldemokrātiskā frakcijas viedokļa ir ne tikai viņu
aizstāvētā sociālā slāņa interešu jautājums,bet lauk-
strādnieku jautājums ir arī lauksaimniecības jautā-
jums.

Cienījamie deputātu kungi, ja paanalizejam mu-
su ļaužu skaitīšanas, tad mes jauredzam parādības,
kuras ir katastrofiskas latviešu tautas nākotnei.
Mēs redzam parādību, ka ļaužu skaitīšana uzrāda
daudzos Latvijas lauku novados sistemātisku cilvē-
ku skaita nevis relatīvu, bet absolūtu samazināša-
nos. Šī absolūtā cilvēku skaita samazināšanas Rī-
gas, Cēsu un citos Latvijas apriņķos izskaidrojama
ne tikai ar to| ka zināms skaits no laukiem ir ieplū-
dis Rīgas rūpniecībā, bet izskaidrojams arī ar
dzimstības samazināšanos Latvijā. Latvijas laukos,
Vidzemē un Kurzemē cilvēku skaits iet atpakaļ tā-
pēc, ka Latvijas laukos dzimstība iet uz leju pilnīgi
bīstamā kārtā. Latvijas laukos latviešu dzimstību
skaits samazinājās un iet uz leju bīstamā kārta tā-
pēc, ka lielai daļai laukstrādnieku nav iespējams
nodibināt ģimenes dzīvi.

Cienījamie deputātu kungi! Es nedomāju, ka šo
svarīgo jautājumu varētu izskaidrot no mācītāju
viedokļa, kuri izskaidro to tā, ka pēc kara un re-
volūcijas Latvijā tikumība ir« pagrimusi un tāpēc
netiek vairs tik plašos apmēros dibināta ģimenes
dzīve. Dzimstības samazināšanai ir pavisam cits
cēlonis. Šī parādība ir turīgo saimnieku oikonomi-
skās polītikas sekas. Šādu konstatējumu var dot
katrs, kas kaut arī tikai drusku mēģinājis tuvoties
mūsu lauku dzīvei, vai kuram ir kaut kādi sakari
ar mūsu lauku dzīvi.

Cienījamie deputātu kungi! Pēc kara Latvijas
lauksaimniecībā mēs varam novērot, pēc manām
domām, ļoti nevēlamu parādību, proti, ka laustrād-
nieku skaits, kas tiek nolīgts uz visu gadu, ir ār-
kārtīgi mazs, salīdzinot ar to, kāds tas bija Latvijā
pirms kara. Tagad gada kalpu skaits katrā saimnie-
cībā ir ārkārtīgi niecīgs. Pirms kara gada kalpi ie-
ņēma latviešu lauku sētās galveno saimniecisko bā-
zi, tagad kalpi uz gadu, tiek līgti ļoti niecīgos apmē-
ros, bet viss lielais vairums uz mēnešiem un nedē-
ļām. Līdz ar to novērojama vēl viena parādība, un
proti, precētus kalpus latviešu lauksaimnieki gan-
drīz nemaz vairs nelīgst, bet pieņem neprecētus
kalpus. Precētus kalpus, kas grib ņemt līdz savas
ģimenes un to uzturēšanai grib turēt kādu govi,ne-
pieņem. Precētie kalpi ar savām ģimenēm un bēr-
niem, ar govi un pāris sīku lopu savu ģimeņu uz-
turēšanai ir tapuši puslīdz patriarchālla parādība,
kasjpillnigi izzūd. Cienījamie deputātu kungi! La-
tvija uz laukiem kalpiem nodibināt tagad ģimenes
dzīvi ir nesalīdzināmi grūtāk, nekā pirms, kara, kad
bija gada kalpu sistēma, kad precējies gada kalps' savas ģimenes uzturēšanai varēja turēt govi un
kādus islklopus, . .
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Turpinot ekstensīvo lauksaimniecību, jūs. lauk-
saimniecību jgribat (intensificēt pa -daļai ļļar ,zimā-t
sanu palielināšanu. To es negribu noliegt. Tagad
jus gribat sekmēt ilaiulfcsaimniecību ar muitām, kas,
patiesību sakot, tāpat ir ekstensīvslauksaimniecības
paņēmiens. Bet pašu_ galveno Latvijas lauksaim-
niecības pamatu _— dzīvo spēku jūsatstājat pilnīgi
novārtā. Lielākas turīgas saimniecības taču nedi-
binās uz pašu īpašnieku darba .spēku. īpašnieku
darba spēks šeit ir organizators, zināšanu nesējs
lauksaimniecība, bet tikai pa daļai darba darītājs,
īstais darba _darītājs, lauksaimniecības vērtību ra-
žotājs turīgas un arī vidējās, saimniecībās) ir lauku
strādnieks. Saimniekojot ekstensīvi ar šo — pēc
jūsu domam — dzīvo inventāru, —, pēc mūsu do-
mam — dzīvo ražojošo spēku, jūs nonāksit pie vēl
dziļākas lauksaimmiecības krizes. Lētie Latgales
laukstrādnieki, lētie leišu un poļu laukstrādnieki, ne-
var atvietot latviešu intensīvo un kulturālo lauk-
strādnieku darba spējas un 'darba zināšanas, Šāda
jūsu rīcība novedīs Latviju pie tā, ka. uz laukiem
samazināsies latviešu kulturālo laukstrādnieku
skaits._ Latviešu kulturālais), intensīvais, ražīgais
laukstrādnieks bēgs uz pilsētu, jouz (laukiem viņam
nav iespējams nodibināt ģimenes dzīvi, bet pilsētā,
strādājot fabrikā, tas ir iespējams. Ja jūs gribat
latviešu kulturālos laukstrādniekus, atvietot ar lē-
tiem no citurienes ievestiem laukstrādniekiem, tad
ar šādu ekstensīvu lauksaimniecību jūs izārdāt La-
tvijas lauksaimniecības galveno pamatu, darāt ne-
iespējamu viņas dzīvo spēku saimniecisko atjauno-
šanu, viņas kulturālo spēku atjaunošanu.

Tāpēc, cienītie deputātu kungi, (laukstrādnieku
dzīvokļu jautājuma nokārtošana ir ārkārtīgi svarīgs
uzdevums. Kādā veidā tas būtu nokārtojams, vai
nu dodot lētus kreditus turīgiem saimniekiem daudz
maz kulturālu dzīvokļu celšanai viņu saimniecībās
nodarbinātiem strādniekiem, vai arī dodot pabalstus
mūsu pašvaldību, kooperatīvu vai ģimeņu mājiņu
celšanai, vai citādā praktiskā veidā nākot palīgā
laukstrādnieku dzīvokļu, celšanai, to es šodien ne-
gribu;atrisināt.

Laukstrādnieku dzīvokļu jautājums nav tikai so-
ciāla un kulturāla, problēma no sociāldemokrātu
strādnieku frakcijas viedokļa, no strādnieku interešu
viedokļa,bet tas ir jautājums, kuram vajadzētu reiz
nopietni pieiet klāt no Latvijas lauksaimniecības
viedokļa tai nozīmē, ka, ja Latvijas lauksaimnie-
kiem nebūs kulturālu laukstrādnieku, tad nebūs arī
kulturālas un intensīvas lauksaimniecības. Ja mēs
tādā virzienā analizējam mūsu lauksaimniecības at-
tīstību, tad, cienītie deputāti, kā jūs redzat, arī sociāl-
demokrātiskai frakcijai ir vesela rinda pozitīvu kon-
krētu ļpriekšllikumu 'lauksaimniecības pacelšanai.
Sociāldemokrātiem nav tikai negatīvs viedoklis
Latvijas lauksaimniecības krizes pārvarēšanā/kā
to nepamatoti pārmet sociāldemokrātiskai frakcijai
zemnieku savienība un tāpat jaunsaimniekuun sīk-
gruntnieku frakcija, Bļodnieka kunga frakcija. Vi-
sas šīs frakcijas nepatiesi um nepamatoti saka, ka
sociāldemokrātiskā partija esot tikai, pilsētas strād-
nieku partija. Sociāldemokrātiskā partija ir ne ti-
kai pilsētas strādnieku, partija, bet arī laukstrādnieku
interešu sargātāja. Viņa ir arī sīko zemnieku in-
terešu sargātājavairāk Ikā jebkura partija Latvijā, jo
Latvijas lauksaimniecības pacelšanaar labības mui-
tām, un ar eksporta prēmijām' nevar sekmēt Latvijas
sīkzemnieku un Latvijas vidus zemnieku intereses.

Labības muitas var nākt par labu vienīgi se-,
višķi lielām 'saimniecībām, kuras ražogalvenam,
kārtām graudus un nenodarbojas ar lopkopību kā
galveno nozari, Šī nelielā graudkopju slāņa inte-

reses nevar upurēt visas lauksaimniecības, visas
tautsaimniecības intereses.

Cienītie deputātu kungi, pakavēsimies vēl pie
vienasparādības. Pilsētas patērētājus un lauku zem-
niecību, kā tādu, visumā izmanto starpnieku tirdz-
nieciskais kapitāls. Lauksaimnieki cieš mo taro, ka
rudeņos uz lauksaimniecības ražojumiem cenas ir
ļoti zemas un pavasaros uz lauksaimniecības ražo-
jumiem ir daudz augstākas cenas, pat, jāsaka,
stipri augstākas nekā rudeņos. Bet kas iegūst
peļņu no cenu starpībām? Tas ir starpnieku tirdz-
nieciskais kapitāls;. Tirdznieciskais kapitāls izmanto
zemniecību ļoti grandiozos aomēros. Arī pie mums
Latvijā starpnieku tīkls starp laukiem, un pilsētām
ir izplēties ļoti plaši. Tirgotāji pa lielākai daļai
dzīvo no tām cenu starpībām, kas ir starp laucinieku
produktu cenām rudeņos um pavasaros, um mo tam
cenu 'Starpībām vispārīgi, kādas pastāv starp lauk-
saimniecības ražojumu produktu cenām uz laukiem
uz vietas un starp cenām, kādas ir nonākot šīm

' precēm patērētāju rokās. Arī šai ziņā mēs atroda-
mies kapitālistiskās saiminiekolšainas anarķijjasi um
.chaosa varā. Šokapitālistiskās saimniecības anar-
'ķijas um chaosa varu izmanto starpnieku tirdznie-
ciskais kapitāls un vistiešākā nozīmē izmanto ka
zemnieku, tā arī pilsētu patērētāju,

Divējādos virzienos tirdznieciskais kapitāls iz-
manto lauksaimnieku un pilsētas patērētāju — iz-
mantojot gan vietējā, gan pasaules tirga cenu star-
pības. Mēs zinām, ka pasaules, tirgū cenas, uz ru-
dziem pagājušā gadā bijušas loti zemas; un tas ir
zemas sevišķi zināmā periodā, pateicoties; Vācijas
eksportprēimijām. Un kas no tā ir vinnējis? Vai
pilsētas patērētājs ir ko ieguvis no tu? Mēs re-
dzam, ka, importējot lielos kvantumoslētos rudzus,
maizes cenas nav nokritušas, bet stāv tai pašā aug-
stumā, kādā bija pēdējos divos, trīs gados. Rodas
jautājums, kas ir iedzīvojies? Iedzīvojušās ir lielās
importieru firmas, kas ieguvušas miljoniem llatu, —
atsevišķas personas ieguvušas sev labumus uz lauk-
saimnieku un pilsētas patērētāju rēķina.

Cienītie deputātu kungi! Kā iekšzemes, ta ār-
zemes apgrozībā miljonus un desmitiem miljonus
latu uz lauksaimnieku un pilsētu patērētāju rēķina
gūst neliela saujiņa lieltirgotāju. Tas notiek tāpēc,
ka Latvijas lauksaimnieki un pilsētu patērētāji nav
pratuši pienācīgi ar kooperācijas palīdzību noorgani-
zēt tirgu. Arī Latvijas valsts šinī svarīga jautā-
jumā nav bijusi aktīvs faktors, lai apkarotu tirdz-
nieciskā kapitāla lielo starpniecības peļņas kāri. Ar
iekšējā tirgus noorganizēšanulauksaimnielkikopā ar
pilsētu patērētājiem var zināmā mērā izskaust un
samazināt tirdznieciskā kapitāla peļņu. Ja lauk-
saimnieki un pilsētu iedzīvotāji būtu vairāk organi-
zēti kooperatīvos, tad llauku kooperatīvi varētu pār-
dot lielu daļu savu ražojumu tieši pilsētu patērētāju
kooperatīviem, ar ko iegūtu sev lielāku peļņu nekā
tagad.

Ārzemju tirgus atvēršanā valsts var nākt pa-
līgā lauksaimniekiem, isekmējot sviesta eksportu.
Bet arī iekšējā tirgus pasargāšanā no lētas konkur-
rences valsts var nākt pretim lauksaimniecībai. Ta-
gad' ar eksporta prēmiju palīdzību, dažas ārvalstis
nosit Latvijas graudkopības attīstībai- iespējamību,
noved to pavisam kritiskā, lai neteiktu, bīstamā stā-
voklī. Šai parādībai valsis var strādāt pretim zi-
nāmā virzienā. Es nedomāju, ka lietderīgas te būtu
tās ievedllieeuces, kuras Ulmaņa kungs grib likt
priekšā nākošā sesijā, lai varētu nodrošināt Latvijas
graudkopību pret ārzemju konkurenci. Lai pilnos
apmēros .izskaustu šīs nenormālās parādības, tad mav
cita .līdzekļa, kā.labības ārējās!' tirdzniecības momo-

, paiizēšama, tai pašā .laikā izskaužot lielo miltu muitu,
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kas nodrošina nedaudz dzirnavniekiem 10 miljonu
lielu virspeļņiu uz Latvijas lauksaimnieku un patērē-
tāju interešu rēķina. Ilevedot labības importēšanas
monopolu, valsts varētu, nesadārdzinot patērētajiem
maizi, nodrošināt zemkopjiem lielākus ienākuma
avotus, lielākas cenas par rudziem un kviešiem.
Valsts to varētu, izdarīt jatik gribētu, uzturot taga-
dējās rupjas rudzu un kviešu maizes cenas, bet tad
valstij vajadzētu apkarot spekulatīvo tirdzniecisko
kapitālu. Sociāldemokrātu frakcija doma, ka valsts
to varētu darīt um ka tas būtu tieši viņas pienā-
kums aizsargāt lauksaimniecības intereses. Bet ta-
gadējā valdība nav spējīga to darīt, jo viņa pilnos
apmēros ir atkarīga no grupām, kam uzdots šeit
Augstā namā sargāt dzirnavnieku sindikāta intere-
ses, no grupām, kas šeit sargā nelielas saujiņas im-
portieru intereses, no grupām, kas šeitAugstā nama
sargā vidutāju starpnieku intereses, no grupām, kas
sargā tirdznieciskā kapitāla intereses, iegūst desmi-
tiem miljoniem latu uz mūsu zemnieku un patērētāju
rēķina. Mums mav tuvāk jānoskaidro, kas ir šīs
aprindas.

Katram, kas saprot mūsu tautsaimniecības!stā-
vokli, jānāk pie slēdziena, ka ar veselīgu tautsaim-
niecisku polītiku jāsaskaņo lauksaimniecības un rūp-
niecības attīstība. Bet to spēs panākt tikai tad, kad
Latvijā būs valdība, ikas no lietderības viedokļa
spēs saskaņoti sargāt kā lauksaimniecības, tā pilsē-
tas rūpniecības intereses, kā zemkopju, ražotāju, tā
patērētāju intereses un kurai būs brīvas rokas ap-
karot '.spekulatīvo tirgotāju intereses. Šāda valdība
Latvijā būs tik tad, kad viņā noteicošu aktīvu da-
lību ņems sociāldemokrāti, kas aizstāv ne tikai
strādnieku intereses, bet ari darba zemnieku intere-
ses. Sociāldēimofcrati noteikti uzstāsies pret jaunu
dzimtsbūšanas atjaunošanu, ko tagad sludina zem-
nieku savienība, proti, ar likumu noteikt laukstrād-
nieku algas, Sociāldemokrāti apkaros labības mui-
tas, ar kurām grib izmantot pilsētu patērētāju ma-
sas un slkzemniekus, sevišķi Latgales zemniekus.
Sociāldemokrāti aizstāvēs lauksaimniecības pro-
gresu, jo viņi ir ieinteresēti lauksaimniecības pacel-
šanā. Ja jums, varbūt, neinteresē Latvijas tautsaim-
niecības nākotne, tad Latvijas sociāldēimokratu frak-
cijai tā interesē, jo arī laukstrādnieku nākotne stāv
sakarā ar Latvijas lauksaimniecības ražības pacel-
šanu. Bet Latvijas lauksaimniecības ienesīguma
nodrošināšana stāv sakarā ar tirdznieciskā spekula-
tīvā kapitāla peļņas apkarošanu, ko spēs veikt tikai
valdība, kas neatbalsta un nesargā lielkapitāla in-
tereses.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iekams dodu vārdu
tālākam runātājam man jāziņo, Ika, ievērojot to, ka
deputāts Zlaugotnis pēc tam, kad priekšsēdētājs vi-
ņam bija ņēmis vārdu, brīvprātīgi neatstāja katedru,
prezidijs liek priekšā arī deputātu Zlaulgotni izslēgt
uz vienu sēdi. Iebildumu nav? — Saskaņā ar kār-
tības rulli vārdsdeputātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*)}

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jer-
šov...

L. Jeršovs (turpina runu; saucieni: «Ārā!»).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Jer-

šov, es ņemu Jums vārdu! Lūdzu atstāt katedru!
L. Jeršovs(turpina runu).
Priekšsēdētāj Pl VKalnffņš: Es lieku priekšā

deputātu Jeršoviu par nepaklausību uiauaim rīkoju-
mam izslēgt uz vienu sēdi, Lieku to uz balsošanu.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. Deputāts Jeršovs
izslēgts uz vienu sēdi.
-———-i—-

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

___________________________________________________K 3. MAI

(Deputāts L. Jeršovs turpina runu; seržanti, de-
putātam Jeršovam pretojoties, izved viņu no sēžu
zāles,)

Lieku tagad uz balsošanu deputāta Zlaugotņa iz-
slēgšanu uz vienu sēdi. Lūdzu, pacelties tos, kas ir
pret izslēgšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Deputāts Zlaugotnis izslēgts, uz vienu sēdi. — Sa-
skaņā ar kārtības, rulli vārds strādnieku un zem-
nieku frakcijas deputātam Balodim,

J, Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Patiešām mēs redzam, Ika šeit notiek vienkāršaiz-
rēķināšanās ar mūsu frakcijas locekļiem. Par to, ko
šeit teica Cukurs un ko šeit apstiprināja arī pārē-
jie mūsu frakcijas locekļi, arī sociāldemokrāti ir
vairākkārt rakstījuši savā presē un runājuši arī no
šīskatedras. Patiešām jājautā, vai tas tā nav. Pa-
tiešām katrās; vēlēšanās, katrā gadījumā šeit notiek
andelēšanās. Sakait, vai tad šeit nenotiek balsu zve-
jošana pa kuluāriem u. t. t. Sakait, kā to lai
citādi nosauc! Sakait, vai tā nav spekulā-
cija! Tā ir andelēšanās, un tāpēc, bez šaubām,
ir gluži pareizi tas, ko šeit teica Zlaugotnis-Cukurs.
Es tam varu tkai piekrist.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu...
J. Balodis (turpina): Es izsaku visstingrāko

protestu pret Jeršova un Zlauigotņa-Cuikura izslēg-
šanu,, jo viņi ir konstatējuši tikai to, kas patiesībā
ir noticis. Tas šeit notiek. Katrs šī nama apmeklē-
tājsbūs no vēroīijs, ka. atsevišķos gadījumos, kad no-
tiek vēlēšanas, kaut vai, kad notika tās pašas Pre-
zidenta vēlēšanas, vai kāds sēž un klausās, ko šeit
runā, vai tad nenotiek andelēšanās pa kuluāriem.
Vai tas tā nav? Tas tā ir! To pašu ne vienreiz
vien ir pastrīpojusi ari pilsoniskā prese, «Latvis»
u. t. t., bet neviens viņu par to nesoda. Betl ja to
konstatē mūsu frakcijas; locekļi, tad viņus izslēdz no
sēdes un ņem vārdu, viņus, terrorizē. Tas nozīmē,,
ka šeit Saeimā, tā saucamā «Augstā» namā ir dik-
tatūra, ir vara, kas neatļauj izteikties, neatļauj iz-
teikt to patiesību, kas, dzīvē notiek. Es varu, tikai
solidarizēties ar Zlaugotņa-Cukura izteiktām do-
mām šinī jautājumā. Es protestēju pret Zlaugotņa-
Cukura un Jeršova izslēgšanu no sēdes (troksnis),
jo.viņi, ir pateikuši tikai to, ko šeitir jaukonstatējuši
arī citu frakciju locekli (troksnis). Viņi nav neko citu
teikuši (troksnis). Ja jūs uztraucaties, tad tas tikai
pierada, ka tā ir patiesība (troksnis). Jums bail no
tautas, jums bail no saviem vēlētājiem, jumis bail,
ka viņi neredz, kas šeit notiek (troksnis). Šīs aiz-
kulises ir jāatklāj un reiz jārāda, kas šeit notiek. Ir
jāparada tautai, vai šeit ievēro strādnieku intereses,
vai ievēro visas tautas intereses, vai tikai vienkārši
sanāk grupas pie valsts bļodas, pie līdzekļiem, kas
ienākuši budžetā no Latvijas iedzīvotājiem: nodokļu
veida. (Troksnis.)

Runājot konkrēti par šo budžetu «jāsaka, ka
Zlaugotnim-Cukuram ir pilnīga taisnība; es pilnīgi ar
viņu solidarizējos.

'Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
lod, es saucu Jus pie kārtības par to, ka jūs solida-
rizējaties ar deputāta Zlaugotņa izteicieniem', par ko
mēs viņu izslēdzām no sēdes (troksnis).

J.Balodis (turpina): Jā!Es solidarizējos ar Zlau-
gotņa-Cukura izteiktām domām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Ba-
lod, es ņemu. Jums vārdu. Lūdzu atstāt katedru!

Vārds deputātam Jukšimskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu, frak-

cija): Apspriežot Zemkopības .ministrijas budžetu,
sociāldemokrāti nomāca ļoti kļūmīgā stāvoklī. Visā
visumā, runājot par Zemkopības ministrijas budžetu,
viņi tikai pierādīja, ka tas ir viņiem «iKitaisikaja az-
buka». (Starpsaucieni-) Jau pagājušā sēdē deputāts

2(1
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Rozentāls apjuka budžeta posteņos; šodien pie Zem-
kopības ministrijas budžeta uzstājās kāds sociāl-
demokrātu jurists un tad nu sarunāja tādas apla-
mības, ka es tās visas nemaz nevaru uzskaitīt. Viņš
sajauca jēdzienupar to, kasi ir mākslīgie mēsli, kas
ir skābeklis un slāpeklis u. t. t. Vandu sakot, jauk-
šana vien iznāca. Arī Rozentāla kungs pagājušā
sēde sarunāja tādas aplaimlbas, ka es kaunos no šīs
katedras tās nosaukt. Viņa sniegtās ziņas bija pil-
nīgi no gaisa grābtas, tāpēc viņam nebija nekāda
pamata apgalvot to, ko viņšnevar pierādīt. (Starp-
saucieni; troksnis.) — Kungi, neuztraucieties! Ba-
lodis ar īlenu vēl jumis nedur!

Cielēna kungs starp citu aizrādīja, ka tagad so-
ciāldemokrāti aizstāvot zemniekus, aizstāvot Lat-
gales sīkzeimmiekus. Bet ja metam skatu mazliet
atpakaļ, ko tad redzam? Ja paskatāmies, kas tad
bija tie, kas balsoja pret likumiorojektu par sēklas
parādu atdošanu naudā par tirgus cenām, tad re-
dzam, ka tie bija sociāldemokrāti, Te Jūs gribējāt,

. lai no lauciniekiem plēš divi un trīskārtīgu maksu.
Vai, jūs, nākot ar savu, motivāciju, ka tas likumpro-
jekts nāks par labu tikai lieliem saimniekiem1, arī
bijāt padomājuši, ka sēklla jāatdod arī Latgales sīk-
zemniekiem. Vai jūs, sociāldemokrātu kungi, nebijāt
tie, kas pagājušā Saeimas sēdē balsojāt pret linu
cenu stabilizāciju. Vai Jūs, Rozentāla kungs, nebijāt
tas, kas 'lauksaimniecības kommisijā balsoja pret
likuinflprojektu, kas paredz lauksaimniekiem atlī-
dzību, jakritis pēdējais zirgs vai pēdējā govs. Tās
lauksaimniecības, kurām kritis pēdējais zirgs vai
govs, taču nav lielsaimniecības! (Starpsaucieni,)
Jūs balsojāt arī pret šo likumprojektu, kas domāts
tikai mazturīgiem, un tas tikai, pierāda, cik labi jūs
aizstāvat lauksaimniekus. Es negribētu šeit ilgi pie
tā pakavēties, bet tikai aizrādīt uz tām nepareizī-
bām, kuras te agrāk sarunāja deputāts Rozentāls.
Jau tas vien mums skaidri pierāda, cik viņam var
ticēt, ja viņš pat neatceras, kas pagājušā gadā bija
zemkopības ministra biedrs un kas brauca uz ār-
zemēm. Tai laikā ministra biedrs nebija Kirillovs,
bet Špolanskis, un tas arī brauca uz ārzemēm.

Vēl Jūs runājāt par otru zemkopības ministra
biedri Jubulli. Jūs sacījāt:

«Kaut_ gan ierēdņi paši .atzinuši, ka sēkla nede-
rīga, tomēr Jubullis uzlicis rezolūciju, ka to vajaga
pieņemt. Es domāju, ka Jubuļa kungs par to bija
saņēmis maksu, un ka par to samaksu no citas pu-
ses viņš arī lika pieņemt nederīgo sēklu». Kungi, ar
tādiem apvainojumiem nevar nākt bez pierādīju-
miem. To var darīt tikai, tas, kas pats tā ir rīko-
jies. Jūs metat apvainojumus, bet vai jūs tos va-
rat pierādīt? Jūsu Valsts kontrole var izdarīt katru
dienu revīziju. Pierādait, ka ir notikušas tādas lie-
tas! Bet Valsts kontrole Zemkopības ministrijā nav
konstatējusi nekādas nolaidības. Ja mēs gribētu
ieskatīties jūsu slimo kasēs, kā tad tur būtu? Velti
jūs saceļat tādu brēku te Saeimā. Par šo jautājumu
bija jau iesniegta interpellācija Saeimā. Zemkopības
ministris Gulbis ir jau,atbildējis uz to jautājumuun
pierādījis, ka tas nav taisnība. Pagājušo gadu bija
sēklas trūkums, un tad paši ierēdņi griezās pie zem-
kopības ministra biedra Jubuļa un lika priekšā šo
zemākā labuma sēklu nodot lauksaimniekiem; tad
ari Jubulis devis savu piekrišanu. Par to Jiubulis
nekādu maksu nav saņēmis. To jūs nekādinevarat
pierādīt. Ja, Rozentāla kungs, Jūs mākat ar tā-
diem apvainojumiem, tad es varu šos apvainojumus
vērst arī pret jums un jūsu slimokasēm. Starp citu,
Jus runājat par lauksaimniecības būvniecības in-
struktoriem. Runājot par tiem, Jūs aizskārāt manu
brāli Viktoru Jukšinski, kas saņemot 140 latu mēne-
sī, lai gan apmeklējis kursus tikai 3 nedēļas un nekā

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā.

neprotot. Jākonstatē, ka tas nav taisnība. 1928. gada
Daugavpilī sarīkoja kursus, kuros piedalījās 45 kan-
didāti. Šiekursi turpinājās 3 mēnešus, pie kam pār-
baudījumu izturēja kādi 20 kursanti. Viņus pieņēma
par instruktoriem. 1929. gada Rēzekne atkal sarī-
koja 3 mēnešukursus. Pēc manām domam;, šie in-
struktori ir vairāk sagatavoti nekā viens otrs sko-
lēns, kas beidz arodskolu, bet kam nav prakses.—
Jūs pārmetat augsto algu, lai gan sociāldemokrātu
frakcija vienmēr ir uzstājusies par ierēdņu algu pa-
augstināšanu. Patiesībā instruktori saņem ne 140
latu, bet 80 latu mēnesī. Jūs zināt, cik grūts ir lauk-
saimniecības būvniecības instruktoru darbs. Piemē-
ram Rozentāla minētam instruktoram jāapkalpo 5
pagasti: Krustpils, Aiviekstes, Vipes, Ungurmuižas,
Barkavas. Man šķiet, ka šie instruktori lauksaim-
niecības būvniecības labā ir darījuši vairāk nekā Ro-
zentāls un viņa frakcija. (Saucieni: «Pareizi!»)

Priekšsēdētājs! P". Kalniņš: Vārds deputātam,
Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Go_dātie tautas
vietnieki1! Te nu ir ārkārtīgi daudz runāts, par lauk-
saimniecības pacelšanu, bet vēli jāaizrāda uz dažām
svarīgām lietām.

Vācu frakcijas pārstāvis aizrādīja, ka musu zeme
tiekot saskaldīta pārāk sīkos gabalos, tāpēc neesot
iespējams racionāli saimniekot. No teohniskā vie-
dokļa raugoties, jāatzīst, Ika Lielsaimniecībām ir
priekšrocības darba spēka izimautošamas ziņā sa-
°mērā ar ražojumu daudzumu. Ja tomēr Latvijā ir
realizēta agrārā reforma, tad nekas cits neatliek, ka
nostāties notikuša fakta priekšā. Nav ne mazāko
šaubu, ka jaunsaimnieki no bijušiem komimūnistiem
un sociāldemokrātiem ir kļuvuši par pilsonisko par-
tiju, piekritējiem, vismaz 80% no viņiem. No mili-
tārā viedokļa arī jāatzīst, ka jaumsaiimniecību dibinā-
šanai ir savas priekšrocības, jo jaunsaimnieki, bez
šaubām; izaudzēs diezgan daudz pēcnācēju, kas no-
derēs savas tēvu zemes aizstāvēšanai ar ieročiem
rokās, Ir; pilnīgi skaidrs, ka mūsu kalpu skaits un
procents tiklab absolūti, kā relatīvi samazinās. Kalpi
nav mierā ar savu tagadējo stāvokli, Zināms, tur
ir daudz un dažādi iemesli. No šīskatedras vairāk-
kārt ir aizrādīt;11! ka saimnieki labprāt nepieņem pre-
cētus kalpus. Tas. bez šaubām, veicina kallpu skaita
samazināšanos. Mēs zinām, ka Vidzemē faktiskais
iedzīvotāju skaits jau iet atpakaļ. Pieaugums novē-
rojams vēl vienīgi Latgalē, un tā taisni ir sīksaim-
nieku zeme.

Kas attiecas, uz lauksaimniecības pacelšanu, tad
?'var piekrist tiem runātājiem, kas aizrādīja, ka Zem-
kopības ministrija nav stāvējusi savu uzdevumu aug-
stumos, nav gādājusi par zemkopības pacelšanu.
1928. gadā mums bija neraža, kas mūs. spieda ie-
vest apmēram 140.000 tonnu rudzu vien, kur ie-
priekšējos gados mēs ievedām tikai ap 50.000 tonnu;
bez tam mums bija jāpērk vairāk kā 40.000 tonnu
vasarāja labības sēklai, par ko krietni pārmaksāts,
apmēram; 25% līdz 30%. Sēklas parādu mums ir
Sakrājies apmēram.28.000.000 latu. Ir pilnīgi skaidrs,
ka mēs nevarami prasīt no lauksaimniekiem! šo pa-
rādu pilnīgu atmaksu, nevaram prasīt to summu,
parkādiu labība iepirkta, bet mums jāapmierinās ar
paradu atdošanu graudā.

Paskatīsimies, kā ir citās, zemēs, kur saimnieko
racionāli, vai tur ari 1928. gads bija tik briesmīgi ne-
ražīgs. Dānijā vasara nav siltāka kā pie mums,
um 1928. gadsari Dānijā nav bijis izņēmums. Izrā-
dās, ka Dānijā pec statistiskiem skaitļiem, ko es
mevarēju smiegt, kad runāju pirms gada, 1928. gadā
ir bijusi rekorda raža, kura par 25% pārsniegusi pē-
dējo 5 gadu ražu, kas bija 2,7 miljoni tonnu.. 1928.
gada labības ražas bija 3,5 miljoni tommu, t. i. piec-

38



1187 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 35. sēde 1930. gada 15. apirīlī. 1188

reiz tik daudz kā Latvijā, lai gan Dānijas territorija
ir trīsreiz mazāka par Latvijas territoriju. Zināms,
Dānijā ir 65% aramās zemes, betjmuims — tikai
28%. (Mūsu agronomi — es domāju ari Ulmaņa
kungs — sllavē Dānijas paraugu, bet ir pagaisuši 11
gadi, kamēr mums ir sava valsts, tomēr arvienu
mums ir neraža, ne rekorda raža.

Iemesls tas,ka musu valdība nav stāvējusi savu
uzdevumu augstumos. D_ani,ja vislielākā miera un ik-
gadus savu zemi meliorē, Dānijā visi lauki ir dre-
nēti. Pie mums Latvijā man zināma viena muiža
Mežotnē ar drenētiem laukiem, aigrakais (firsta Li-
vena, īpašums, kur arī 1928. gadā bijusi rekorda ra-
ža. Meliorācijas zlņa

^
drenāžas ziņa mes šinīs

10—11 gados tikpat ka neka neesam darījuši. Dā-
nija gādā, lai ikgadus .uz lauksaimniecības, zemes
tiktu likts virsū kāds miljons tonnu kaļķu. Pieve-
šana pa dzelzceļu notiek par izņeimuima tarifiem;
tiek atsavinātas kaļķa, merģeļa bedres, tā ka Dāni-
jaszemkopis to dabu vel tagad par ārkārtīgi zemu
cenu.

Te runāja par labības muitām. Zemkopības ra-
žību var pacelt ar vienu rīcību —' var pacelt ar ci-
tādu rīcību. Vakareiropā, Vācijā un Francija, ir ie-
vestas muitas, bet sevišķi Vācija taču ievērojama
ar to, ka tā zemkopības produktus ieved, tapec tur
muitām var būt nozīme. Dānija turpretim gan ieved
lauksaimniecības produktus, bet pārstrādā tos 'uz-
labotos produktos, t. i. sviestā, bekona un tamlī-
dzīgos.

Paceļas jautājums, ja mu mes gribam iet pa Dā-
nijas pēdām, vai tad tās labības muitas mums noder.
Pret muitu vienam lauksaimniecības produktam,
pret kviešu muitu, interesantā kārtā nav bijusi ne-
kāda pretestība, tāpēc ka to iir uzskatījuši par grez-
nības priekšmetu; baltas maizes ēšanas iespējamību
ir uzskatījuši par greznību. Bet mums arī ir jābi zi-
nāms, ika rudzu cenas tagad ir ļoti zemas. Un se-
višķi, .pateicoties vācu izvedlēsēm, faktiski izved-
prēmijām, lielā mērā ir pazeminājusies cena uz 1
pudu mūsu rudzu. Vācijā izvediprēmija no 1 puda
bija 50 rubļu un sakarā ar to .arī mūsu rudzu puda
cena iir nokritusi līdzi 10 rubļiem. Vācijā iekšzemē
puds rudzu vēli tagad stāv uz 160 rubļiem.

Es jau esmu aizrādījis uz to, ka uiumisjr pa-
stāvīgi nesaskaņa starp maizes un labības cenām, se-
višķi maizes labības cenām, it īpaši uz rudziem.
Rudzu cenas tiek ārkārtīgi nosistas un interesanti
ir tas, Ika arī vācujfirafccijas kungi, vācu zemkopju
kongress šinīs dienās, ir atzinis un prasa, ka vaja-
got regulēt labības, cenas. Bet man liekas, ka šeit
gribēja rīkoties pēc receptes «VVasch' mir den
Pelz, und mach' ihn imicht mass». Vienā reizē sargāt
tirgotājus-importierus un sargāt arī zemkopjus mav
iespējams, to nevar darīt. Ja valsts nepārņems la-
bības tirdzniecības monopolu savās rokās un pie-
ļaus licences, tad ar tām licencēm būs briesmīga
tirgošanāsun andelēšanās un nevienam, zemkopim
nebūs labums. Bet būtu iespējams, ka valsts saņem
labības monopolu un ieved tikai tik daudz labības,
cik faktiski vajadzīgs, cik pašu zemē nav saražots.

Tagad notiek tādas lietas, ka ja zemniekiem ir
labība ko pārdot, tirgotāji vienkārši to nepērk, no-
sit cenas, jo viņi ieved no ārzemēm, tas viņiem ir
ērtāk: ārzemēs viņi dabū labību uz krēdita. Ja
butu valsts monopols, tā lieta būtu vienkārša. Val-
dībai ir tiesība izlaist papildu valsts kases zīmes
līdz 48 miljoniem latu. Tagad, cik zinām, ir izlaists
par Ls 35.000.000. Valdība bez kādiem procen-
tiem varētu iepirkt rudeņos labību, atlikumu no
zemniekiem, par zināmu noteiktu cenu, kura varē-
tu but līdzīga Amerikas rudzu cenai, protams, pie-
skaitot kļat frakti un citus liekus izdevumus. Es

domāju, ka par rudziem varētu tagad maksāt 180
līdz 200 rubļu pudā, nepaaugstinot pedejo 5 gadu
caurmēra maizes cenas pilsētas. Tagad maizes
cenas vismaz par 50% ir augstākas par to normu,
kāda iznāktu, ja turētos pie tagadējam faktiskam
rudzu cenām.

Ne mazāk kļūmīga lieta, ko jau aizrādīja, ir ar
kviešu miltiem. Te var līdzēt vienīgi pilnīgs valsts
tirdzniecības monopols. Tā kā valsts kase bus
spiesta pārņemt savā pārziņā mūsu lielo Rīgas ele-
vatoru, tad techniski tas būs iespējams. Mums ir
vēl daži lielāki elevatori, ko ari valsts varētu pār-
ņemt savās rokās. Protams, še būtu nepieciešams
noteikums, lai maizes cenas nepaaugstinātu, bet la;
tās regulētu, ta kā to agrāk darīja gudras valdības.

Otra, gandrīz vēl svarīgāka lieta, ir zemkopī-
bas ražošanas līdzekļu palētināšana. Cielēna
kungs gluži pareizi minēja 3 lielās importa sabie-
drības: «Latu», «Ekonomisko Sabiedrību» un «Kon-
sumu», kas sadārdzina mūsu zemkopjiem ražoša-
nas līdzekļus. Divi šie lielie uzņēmumi tagad lik-
vidējas. Nu rodas jautājums, kas stāsies viņu vie-
tā: vai atļaus dibināt jaunus spekulantu veikalus,
vai pati valsts veiks vajadzīgo darbu. Vajadzētu
gan padomāt, kā būtu, japati valsts iepirktu labību
vairumā un mēģinātu to izdalīt lauksaimniekiem.

Pirms pāris dienām es iedevu deputātam Ve-
stermaņa kungam franču žurnālu, kur ir uzrādītas
melns uz balta Vakar-Eiropas mākslīgo mēslu ce-
nas. Piemēram Beļģijas tomasmiltu cenas, pārrē-
ķinot mūsu valūta, uzrādītas sekojošas: Antver-
penē pārdod 16-procentīgos tomasmiltus par 5,70
latiem, bet pie mums jāmaksā 8,70. Tā tad mes
viņus varētu ievest tieši. Kuģinieki arī labprāt
brauc uz Rīgu, jo šeit tie saņem vērtīgu atpakaļ-
frakti, kokus. Tā tad frakts iztaisītu tikai 50 san-
tīmus, bet mums ir jāpiemaksā no 40%—50%. Ne
mazāk pārmaksāts ir par Čiles salpetri. Atkal Ant-
verpenē tas maksā 22 latus 100 kilo, ' bet Antver-
pene nav Čiles salpetra ražošanas zeme un tieši no
Čiles varētu dabūt 100 kilo pat par 20 latiem, Rīgā
to pārdotu par 30 latiem.

Es agrāk domāju, ka lielie importieri nes savu
ādu tirgū, — kā te savā grāmata Ulmaņa kungs aiz-
rādījis, minot, ka bankas ņemot lielus procentus,
bet tagad taču ar ekonomiskās biedrības nobankro-
tēšanos izrādās, ka tā nav nesusi savu ādu tirgū,
izrādās, ka šīs biedrības dabū 4—9 mēnešu kreditu,
bet zemniekiem gan viņas tūliņ plēš 1% mēnesī.
Lielās sabiedrības dabū no bankām kreditus nevis
par 1% mēnesī, bet par V_% mēnesī. 1% ir tas,
kas atļauts starpniekiem. Tā tad tam, ko Ulmaņa
kungs aizrādījis savā grāmatā, es nevaru piekrist.

Mums būtu jāgādā, lai mēs varētu tieši impor-
tēt, lai importu centralizētu. Vienu lietu es zinu,
ka pie kālija mēsliem pastāv franču-vācu sindikāts
un ka cenas tiek turētas ārkārtīgi augstas, tā ka ne-
maz neatmaksājas Latvijā lietot kāliju, turpretim,
Vācijā šie mēsli ir par 40% lētāki. Bet nu ir jautā-
jums, ko darījusi mūsu diplomātija, kad Vācija no-
slēdza līgumu, kad salīga vienkārši strīpot visus
tos postījumus, ko bija padarījis vācu karaspēks.
Tad bija īstais laiks pieprasīt kālija mēslus par ce-
nām, kādas maksā Vācijas zemnieki. Un arī tagad
sakarā ar vācu sviesta muitas paaugstināšanu mū-
su diplomātija, ja tā būtu stāvējusi savu uzdevumu
augstumos, būtu varējusi izkaulēt kālija cenas pa-
zemināšanu

^
(K. Ulmanis no vietas: «Kā to, profeso-

ra kungs, Jus varētu izdarīt?»). Nav pat laikam mē-
ģinājuši to darīt (starpsaucieni). Zināms, ka es zi-
nu, ka tie vācu valdības kungi taisnojas ar to, ka tā
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ir sindikāta darīšana, ka tā ir privāta padarīšana,
bet vācu valdībai pieder gandrīz puse no kālija
raktuvēm (starpsaucieni). Attiecībā uz lauksaim-
niecības mašīnām ir gluži tāda pat lieta. Mēs,zi-
nām, ka Vācijā mašīnas ir atkal otrtik dārgas kā
Amerikā. Ar to arī izskaidrojams Amerikas mašī-
nu ieveduma pārākums.

Šeit Cielēna kungs aizrādīja, ka augstskola ne-
esot nekā darījusi labas sēklas izaudzēšanā. Es to
gluži nevaru atzīt. No mūsu augstskolas puses tas,
kas ir ļoti pūlējies, diemžēl ir miris — agronoms
profesors Jānis Bergs. Viņš dažus gadus vadīja
Vecauces saimniecību, bet tika iedzīts nāvē caur
intrigām un sevišķi caur Mežu departamenta rīcī-
bu. Viņam atņēma tiesības rīkoties parkā un gluži
nepareizā kārtā. Viņš savu vadītāja amatu bija
piespiests atstāt, bet personīgi jums vēl jāpateicas
viņam par to, ka viņš ir ievedis sēklas saimniecību
Stendē. Šī saimniecība, diemžēl, ir pārāk maza, lai
tur varētu ko izaudzināt. Es domāju, ka šim nolū-
kam mums ir vēl palikušas valsts muižas. Mums
valsts muižās ir pavisam 4400 ha aramas zemes.
Būtu nepieciešams tās pārvērst par sēklas saim-
niecībām. Man šeit ir agronoma Šēniņa brošūra
par sēklas audzināšanas saimniecībām, kur re-
dzam, ka diezgan daudz zemnieku saimniecību no-
darbojas ar sēklas audzināšanu, bet absolūti nekas
nav teikts par to, vai tās tiešām audzē tādā veidā
kā īstas kulturālās sēklu saimniecībās, kur izlasi iz-
dara ar rokām. Tā tiek izaudzēti slavenie petkū-
zas rudzi.

Interesanti arī zināt, kas apgādā ārzemju sēk-
lu? Salīdzinājumos pavisam neminēja Vācijas sēk-
lu, tikai Zviedrijas sēklu. Mēs varam būt ne vi-
sai draudzīgās attiecībās ar Vāciju, bet tik daudz
gan jāatzīst, ka Vācijas sēklu saimniecība stāv uz
augstākas pakāpes kā visu citu valstu sēklu saim-
niecības. Ja runā par tērauda rudziem, tad jāsaka,
ka tie izaudzēti Zviedrijā no Vācijas petkūzas ru-
dziem. Ka Zviedrijas sēkla vairāk piemērota mū-
su apstākļiem, var apgalvot tikai tie, kas nepazīst
Zviedrijas klimatiskos apstākļos. Viduszviedrijā
ziemas mēnešos ir siltāks nekā Latvijā. Piemē-
ram, Stokholmā ziemas mēnešos ir 3V_°, bet Rīgā
4°, Latgalē pat 6°. Mūsu vasara drīzāk sakrīt ar
Vidusvācijas vasaru, Zviedrijas vasara irparl/.aukstāka. Piemēram Hanovērā kur ir slavenās
sēklu audzēšanas saimniecības, vasara nav siltāka
par mūsu vasaru. Es neprasu, lai pilnīgi atmestu
Zviedrijas sēklas, bet man šķiet, ka reizē jāņem
paraugs arī no labākām vācu sēklu saimniecībām.

Nemaz nebūtu par daudz, ja pirktu katru gadu
tik daudz oriģinalseklu no slavenajām vācu un
Zviedrijas

^
seklu saimniecībām, lai būtu iespējams

apsēt ar tām kaut pusi no 4400 ha aramās zemes
valsts apsaimniekotās muižās. Lai apsētu 2200 ha,
būtu jāpērk 250 tonnas sēklas labības, kas maksā-
tu 100.000 latu. Ar tiem varētu panākt, ka izaugtu
vismaz 5.000 tonnas «ataudzēs», kuras tad varētu
pārdot plašākā mērā Latvijā. Skaidra lieta, ka ar
labu sēklu var iegūt par 25% augstāku ražu. Ne
mazāks svars jāliek uz mākslīgo mēslu lētāku ap-
gādāšanu.

Te minēja, ka laukstrādnieki esot dārgi. Jā-
piemin, ka Dānijā zemnieku brīvlaišanā visiem
laukstrādniekiem piešķīra zemes gabalus 2 un 3 ha
lielumā; tur i tagad netrūkst laukstrādnieku pašu
zemē. Tas pie mums nav noticis. 1849. gadā Vi-
dzemē nolēma kalpu uzturam dot kvotes mājas, bet
šie nosacījumi nekad nav izpildīti. Ari tagadējās

Latvijas valsts laikā tas nav izpildīts. Valdība uz
šiem pāris simts tūkstots hektāriem vien jau butu
varējusi nodibināt ļoti daudzas — ap_ 50.000_ kalpu
saimniecības, saprotams tik tālu, cik tālu nebūtu ie-
spējams kalpiem dot īstas jaunsaimniecības, tādas,
kas būtu apmēram 15 ha lielas.

Saprotama lieta, pie mums ir ļoti bēdīgi un ap-
kaunojoši apstākļi, ka Latvijā no hektāra ražo tikai
900 kilogrammus labības, bet Dānija, turpretim, —
2300 un Beļģijā — 2500. Anglija no labības cenu
krišanās laika sevišķi samazinājusies kviešu ražo-
šana, un proti, uz pusi. Latvijā mes varētu daudz
vairāk darīt, ja mēs tagadējās valsts saimniecības
pārvērstu par īstām paraugu saimniecībām, par
īstām sēklas audzētāju saimniecībām.

Man jāaizrāda, ka pagājušā gadā Zemkopības
ministrijas pārskatā par valsts muižām bija norā-
dīts, cik un kādi mākslīgie mēsli izlietoti. Bija pa-
teikts, cik izlietots kālija mēslu, cik slāpekļa, cik
fosforskābes u. t. t. Šogad tikai viena kopēja rub-
rikā pateikts — par mākslīgiem mēsliem izdodams
tik un tik. Saprotama lieta, šādā tumsā var labi
pārmaksāt, bet, kungi, tādā kārta mēs nedrīkstam
sastādīt pārskatus par valsts muižu apsaimnieko-
šanu.

Es esmu tai pārliecībā, ka Latvijā par daudz
maz lieto slāpekļa mēslus, ar ko, varbūt, arī izskai-
drojama mūsu zemā raža. Dānijā ieved 150.000
tonnas slāpekļa mēslu, bet mēs ievedain tikai knapi
1000 tonnas. Vācija katru gadu patērē 1.500.000
tonnas slāpekļa mēslu. Mums, salīdzinot ar Vāciju,
vajadzētu katru gadu patērēt 150.000 tonnas slāpe-
kļa mēslu.

Es jau aizrādīju, ka sakarā ar Daugavas krāču
izbūvi mēs varētu ražot lētu elektrību un varētu to
izlietot mākslīga amonjaka ražošanai un ari mēs
varētu ražot pēc nupat Vācijā atrastām vismoder-
nākām metodēm. Superfosfātu mēs varētu ražot
par kādiem 5 latiem 100 kilogrammu kuli. Ja mūsu
valdība būtu bijusi gudra, tad viņai nevajadzēja dot
superfosfāta fabrikas reorganizācijai 1.000.000 latu
lielu kreditu, lai ta varētu slaukt mūsu lauksaim-
niekus, bet valdībai vajadzēja piedalīties fabrikā ar
savām akcijām, zināms, novērtējot īpašumus par
pareizu cenu un nevis pārspīlējot cenas, kā viņa to
ir darījusi. Tad mūsu zemkopjiem būtu iespējams
daudz ko labāku apgādāt.

Ja man vēl atļauts teikt pāris vārdu par me-
žiem, tad piezīmēju, ko ar prieku dabūju dzirdēt, ka
12% no mežiem, kas šogad izmantoti, ir izstrādāti
uz saimnieciskiem pamatiem. Un uz šiem izstrādā-
tiem mežiem valsts esot pelnījusi 1.000.000 latu,
atskaitot tās prēmijas, ko saņēmuši mežziņi par šo
izstrādāšanu saimnieciskā kārtā. Ja rēķinām to
cenu, kādu valsts ir dabūjusi faktiski par uz tor-
giem liktiem meža gabaliem — ko tas gan nozīmē?
Tas nozīmē, ka ja visi Latvijas meži nebūtu likti uz
torgiem, pēc aziatikkiem paraugiem, kādi valdīja
cariskā Krievijā, bet pēc kulturālo zemju parau-
giem: pēc Vācijas, Šveices, pat pēc Polijas parau-
giem, tad mēs būtu varējuši iegūt 8—10 miljonus
latu vairāk. Godājamie deputātu kungi, Latvijas
valsts sākumā 1920. līdz 1921. gadam pacēla ārkār-
tīgu traci sakarā ar mežu panamām — tur bija vai-
nīgs arī mežu departamenta direktors. Sīkāki ap-
skatot visas šīs panamas, lasot tiesas spriedumus,
var konstatēt 20 līdz 30 miljonu rubļu lielu valsts
zaudējumu, kas faktiski ir spička. Bet ja aprēķina,
cik Latvijas valsts varētu būt zaudējusi, rīkodamās
pēc aziatiskiem paraugiem un pārdodot mežus no

38*
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torgiem, tieši uz celma, ielaižot spekulantus mežā,
tad iznāk pavisam citas summas, tad zaudējumi
sniedzas līdz 10 miljoniem latu gadā. Tā kā zaudē-
jumi nav vis nieka pusotra vai vesela miljona latu
apmērā, ko mežu panamisti ir izdarījuši Latvijai
pirmos pastāvēšanas gados, bet mežu speku-
lanti ir saņēmuši 10 gados ap 100
miljonu latu lielu virspeļņu. Tāpēc
būtu ļoti svarīgi, ja šo spekulantu virspeļņu ierobe-
žotu un, kā jau teicu, lai vismaz 50% valsts pār-
ņemtu saimnieciskā izstrādāšanā. Mūsu kaimiņ-
valsts, mazā Igaunija, 35% no visiem mežiem iz-
strādā saimnieciskā kārtā.

Protama lieta, mums būtu jāveicina un jāuzlabo
arī uzlabotā zemkopības produktu izvešana, sevi-
šķi sviesta un bekona izvešana, bet ne ar tādām
pārmaksām, kādas proponē Ulmaņa kungs, nosakot
3,60 latu no kilogramma. Būtu jārūpējas par to, ka
sviesta pārstrādāšana neizmaksātu vairāk kā Dā-
nijā. Bez tam jāgādā arī par to, lai sviesta eks-
ports netiktu nodots spekulantiem. Valsts pati va-
rētu iegādāties ātrbraucēju kuģi, ne visai lielu, pie-
tiktu ar 500 tonnām faktiskās lādiņa iespējamības,
ierīkot arī saldētavas telpas, kas nedēļā reizi ietu
no Rīgas uz ārzemēm. Ar to būtu iespējams stiprā
mērā uzlabot mūsu zemkopju ienākumus no sviesta
un bekona.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds depu-
tātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Kad vakardien' es savā runā atzīmēju, ka
zemkopības ministra biedriem nav ko darīt viņu
pārāk helā skaita dēl, zemkopības ministris starp-
sauciena man aizrādīja, , ka viņi strādājot ārkārtīgi
daudz. Man ministra kungam jāaizrāda, ka minist-
ra biedri vienu otru reizi pastrādā vienu otru tādu
lietu, ko ministra kungs pats nespēj vairs izlabot
un novērst. Es gribu aizrādīt uz dažiem tādiem
faktiem. Varbūt ministra kungs drusku palēninās
savu biedru «sparību». Šie fakti ir tādi.

Zemkopības ministrijā, tāpat kā citās ministri-
jas, diemžēl, vajā progresīvākos ierēdņus. Mums
ir atmiņa 1928. gads — to laikam atminēsies ari
ministra kungs —, kad ministra biedrs Eglītis bija
briesmigļ noskaities uz kādu mērnieku Ivanu, kas
bija socialdemokratsEglīša kungs cīnījās pret vi-
ņu ne tikai ministrijā, kur panāca viņa aizcelšanu
no ta pagasta, kur viņš strādāja, bet cīnījās arī Sa-
eimas velēšanu sapulces. Tagad, ministra kungs,
par ziņu Jums es pateikšu vēl vienu lietu, kur šis
kungs strādā tālāk, izrēķinādamies ar kādu _ citu
mērnieku. Jums, varbūt, pazīstams mērnieks Ābol-
tiņš, kas no Aizputes apriņķa politisku uzskatu dēļ
pārcelts uz Cēsu apriņķi, kaut gan iepriekš šis mēr-
nieks bija atzīts par vienu no labākiem. Mērnie-
cības daļas vadītājam šinī lietā vairs nav nekādas
noteikšanas. No viņa neatkarājas ierēdņu novieto-
šana vienā vai otrā pagastā, bet to izdara ministra
biedrs politiskas izrēķināšanās nolūkā.

Tālāk, ministra kungs, varu pateikt Jums par
ziņu, vai vismaz atgādināt, kas nesen notika Zem-
kopības ministrija un Centrālā zemes ierīcības ko-
mitejā. Sakarā ar laukstrādnieku savienības lik-
vidēšanu un progresīvo jaunsaimnieku apvienības
nodibināšanu, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-
tija pieprasīja centrālai zemes ierīcības komitejai,
ka laukstrādnieku savienībai piešķirtie objekti jā-
pārņem valsts īpašumā, jo tos nevarot nodot tālāk
politiskai partijai, kāda ir nodibinājusies, progresī-
vo jaunsaimnieku apvienībai. Gribu aizrādīt uz
«Zemes Ierīcības Vēstneša» 370. numurā publicēto

lēmumu: «Saskaņā ar Centrālās zemes' ierīcības
komitejas prezidija atzinumu no 12. aprīļa 1929. g.
Mārkalnes pagastā Valkas apriņķī piešķirts zemes
gabals jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas vie-
tējai nodaļai.» Tā tad jau gadu pirms šī trača ar
progresīvo jaunsaimnieku apvienību ir bijis piepra-
sīts šis zemes gabals jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijai. Acīmredzot, viss šis sašutums pret
progresīvo jaunsaimnieku partiju ir tikai liekulība,
lai nepiegrieztu vērību jaunsaimnieku un sīkgrunt-
nieku partijai, kura cenšas iegūt zemes'_gabalu._ Ja
tāds precedents ir, tad gluži dabīgi varēs arī pāre-
jās partijas pieprasīt sev zemi, ja jau centrālas ze-
mes ierīcības komitejas plenārsēde šo lēmumu at-
tiecībā uz jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partiju ir
apstiprinājusi. Tas ir publicēts «Zemes Ierīcības
Vēstnesī» Nr. 370.

Attiecībā uz krēdita izlietošanu laukstrādnieku
dzīvokļu izbūvei muižām nevajadzīgās ēkās, para-
sti saka, ka šos līdzekļus nevarot izlietot, jo neesot
tādu ēku, ko izbūvēt. Es gribu aizrādīt uz dažām
muižām, kur būs pietiekoši tādu ēku, ko varēs iz-
būvēt iznomāšanai strādniekiem jun amatniekiem.
Vispirms 3 tādas ēkas atrodas Mežotn es mui-
žā, kuru, ja nemaldos, Zemkopības ministrija pār-
ņēma no ekonomiskās sabiedrības. Tās var labi
atdalīt no muižas saimniecības nost, tāpēc ka arī
līdz šim tās ir bijušas atdalītas. Šīs ēkas varēs iz-
remontēt par pieklājīgiem strādnieku dzīvokļiem.
Tad Lubānas centrs ir iznomāts kādai lauksaim-
nieku biedrībai. Šī biedrība strādā loti nolaidīgi,
un nebūtu par ļaunu, ja šo centru atņemtu lauk-
saimnieku biedrībai un ja dzīvojamās telpas, ko pa-
ti biedrība iznomā bezzemniekiem, valdība izre-
montētu un iznomātu pati no sevis bezzemniekiem,
lai viņiem nelītu lietus uz galvas virsū, par ko šī
lauksaimnieku biedrība nemaz nerūpējas. Tāpat
Bakūzes muižā varētu atrast telpas, jo ēkas ir ļoti
nolaidīga saimnieka rokās. Dundagas centrs ir
tikpat kā pilsētas vidū, unbūtu nepareizi to atstāt
uz priekšu 2 privātu kungu apsaimniekošanā. Tas
būtu jāpārņem valstij un jāsadala sīkākos gabalos
apbūvei. Līdz ar* to atbrīvotos arī daudzas ēkas,
kur varētu novietot laukstrādniekus. Vandze-
nes muižas centrs iznomāts kādai biedrībai, bet arī
tas būtu jāpārņem valsts rīcībā un jāsadala sīkākos
gabalos, lai būtu amatniekiem un pārējiem strādnie-
kiem zeme ģimeņu mājiņu celšanai. Atlikušās' ēkās
valsts uz sava rēķina varētu ierīkot dzīvokļus
laukstrādniekiem un amatniekiem.

Zemkopības ministrija, par nožēlošanu, ir nai-
dīgi izturējusies vispār pret Latvijas laukstrādnie-
kiem. Pagājušā gadā no Zemkopības ministrijas
nāca priekšlikums, ka jāieved no ārzemēm strād-
nieki. Trūkstot strādnieku meliorācijas darbiem.
Man jau kādā no iepriekšējām sēdēm nācās aprādīt,
kāpēc tie trūka. Tam par iemeslu bija uzņēmēju
nesolīdā rīcība. Uzņēmēji bija daudzos gadījumos
palikuši strādniekiem parādā lielas summas nopel-
nītās algas un, protams, ka strādnieki bija spiesti
meklēt darbus citur, kur varētu nopelnīt sev pārti-
ku. Nebija daudz tādu, kas gribēja turpināt pie šā-
dām blēdībām iet meliorācijas darbos. Tāpēc sa-
sauktā centrālās bezdarba apkarošanas kommisijas
sēdē kultūrtechniskās daļas pārstāvis nāca ar
priekšlikumu ievest strādniekus no ārzemēm. No
Lietuvas esot vajadzīgi 500 cilvēki, jo vietējo strād-
nieku trūkstot. Protama lieta, ka kultūrtechniskai
daļai bija zināmi apstākļi, kāpēc tie trūka; tā nebija
ņēmusi pietiekošu drošības naudu, lai šādi gadījumi
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par algas neizmaksu nenāktu priekšā. Mums toreiz
tas gadījums nebija zināms un Zemkopības mini-
strijas kulturtechniskās dalās priekšstāvis tos slē-
pa. Šogad šie apstākļi jāņem vērā. Tāpēc kate-
goriski jānoraida katrs Zemkopības ministrijas mē-
ģinājums vai ierosinājums ievest laukstrādniekus
no ārzemēm. Tamvar būt tikai viens nolūks: no-
sist vietējo laukstrādnieku algas, pazemināt viņu
dzīves līmeni — nevis veicināt lauksaimniecības
attīstību.

Deputāts Jukšinskis, izlietodams manā steno-
gramma kādu kļūdu vai nepilnību ierakstījumā, ap-
galvoja, itka es neesot zinājis, kas bijis pagājušā va-
sara zemkopības ministra biedrs, un esot teicis, ka
nevis Špolanskis braucis uz ārzemēm pēc sēklas,
bet Kirilovs. Es burtiski teicu tā: «Visiem zināms,
kas notika pagājuša vasarā, kad ministra biedrs
Špolanskis brauca pec sēklas uz ārzemēm. Un ko
tagad ministra biedrs Kirilovs dara Zemkopības
ministrija, to nezin neviens un laikam arī viņš pats
nevarēs pateikt.» Ja tad Jukšinska bramanīgā uz-
stāšanas, ka es itka nezinot, kas bijis ministra
biedrs, ir nevieta un dibinās pa daļai uz pārpratu-
mu, ja ne uz viņa puiciskumu.

Tad par to, kā mēs izturējušies lauksaimniecī-
bas kommisijā, kur spriests par atlīdzību tiem, kam
kritis vienīgais zirgs vai vienīgā govs. Viņš gan
minēja, bet neteica skaidri, ap ko jautājums grozās.
Lai nebūtu Jukšinskim iespējams turpmāk maldi-
nāt tautu, tad es paskaidrošu, kādi apstākļi bija
lauksaimniecības kommisijā. Lauksaimniecības

kommisijas pedejā sēdē pagājušā ceturtdienā Juk-
šinska kungs negribēja dot arī īrniekiem un vaļinie-
kiem atlīdzību, ja viņiem kritis pēdējais zirgs vaigovs, bet dot tikai rentniekiem, graudniekiem unzemes īpašniekiem ar neaprobežotu zemes platību.
Mes likām priekša, ka jādod tiem, kam ir zemesplatība zem 27 ha. Jukšinska kungs, kaut gan skai-
tās Latgales sīkzemnieku aizstāvis, lika priekšā un
atbalstīja citu frakciju priekšlikumu, ka atlīdzībajāpiešķir visiem lauksaimniekiem, neatkarīgi no
zemes platībasNu, protams, kā par šādu priekš-
likumu sociāldemokrāti nevarēja balsot, jo tas no-zīme, ka atlīdzību pa lielākai daļai dabūs tie, kam
ta vismazāk vajadzīga. Bez tam Jukšinska kungs
likumu pārlaboja tāda veidā, ka pabalsts izsnie-
dzams nevis par v i e n ī g o govi vai zirgu, bet par
p ed e j o zirgu vai govi. Tas nozīmē, ka atlīdzību
dabūs visi tie, kas jau to saņēmuši uz otra likumapamata, proti par sērgas kritušiem ' lopiem. (A.Juksmska starpsauciens). Jukšinska kungs te runāpar_ čigāniem. Es nezinu, cik viņam lieli sakari arčigāniem, bet dažreiz viņa izturēšanās ir tīri čigā-mska. Bet es te par viņa puicisko izturēšanos vai-
rāk nerunāšu.

Tad attiecībā uz Ivbuļa kunga rezolūciju Zem-kopības ministrijas ierēdņiem, ka viņiem jāpieņemnederīga sēkla. Es vēlreiz atkārtoju, ka Valstskontrolei ir iesūtīts dokuments, ka minētā sēklanederīga, bet uz dokumenta ar zemkopības mini-
stra biedra Ivbuļa roku uzrakstīts «sēklu pieņemt».
Ta tad_ jus nevarat apgalvot, ka valsts kontrole ne-
būtu cēlusi iebildumus. Tāpēc man arī bija tiesības
teikt, ka Ivbuļa kungs nodarbojas tikai ar to, ka
liek pieņemt nederīgu seklu._ Ja jums tas nepatīk,
tad liekat pieņemt derīgu sēklu. Jukšinska kungs
mus te baida ar musu slimo kasu revīziju. Lūdzu,
kungi, nākat un revidējat! Slimo kases jūs aizvien
atradīsit kārtībā, bet savu puicisko izturēšanos Jūs
nu gan varējāt reiz atstāt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-
putātam Eglītim. (Saucieni pa labi: «Tikai īsi, ne
vairāk par 3 minūtēm!»)

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godājamie deputātu kurtgi! Gribu atbildēt
tikai uz tiem jautājumiem, pie kuriem pakavējās ie-
priekšējie runātāji un aizskāra manu darbību Zem-
kopības ministrijā.

Vispirms, vakardienas sēdē 1minēja itkā par
ātru izpildot rezolūcijas. Man šķiet, ka par tādu
pienākumu izpildīšanu neviens nevar nosodīt. Ir
labi, ka šie papīri ilgi neiegulstas, it sevišķi attiecī-
ba uz būvkoku izsniegšanu, lai lūdzēji varētu ātrāk
dabūt vajadzīgo atbildi. Ja šos jautājumus izšķir
pec iespējas ātri, tad nav nekāda iemesla pārmest.
Ja to pārmet vienam otram no mūsu partijas bie-
driem, tad tas ir nevietā. Bet, man šķiet, ka te ir

kas cits — šie runātāji jūtas aizskarti, jo viņiem nā-
kas tautas sapulcēs daudz ko solīt; turpretim tie
jaunsaimnieki, kas apvienoti mūsu partijā, un pā-
rējie, kas griežas.pie mums ar savām vajadzībām,
tiek pēc iespējas ievēroti un apmierināti — mēs da-
rām visu, ko vien var darīt.

Tālāk runāja par mērnieku pārcelšanām. Man
jāaizrāda, ka pirms runā par mērnieku pārcelšanām
un izrēķināšanos ar mērniekiem, runātājam jāiepa-
zīstas ar noteikumiem, kādi pastāv attiecībā uz
mērnieku komandēšanuattiecībā uz pārcelšanu u.
t. t. Šie noteikumi ir tādi, ka katru gadu mērnieki
tiek komandēti uz savu darba vietu. Parasti no-
tiek tā, ka ziemā viņi atrodas Rīgā, bet pa vasaru
tos aizkomandē savas darba vietās. Ja kāds mēr-
nieks aizkomandēts uz vietu, kura viņam nepatīk,
tad nevar vainot_ Zemkopības ministriju, nevar likt
mērniekam strādāt tur, kur viņš vēlas, bet kur tas
vajadzīgs. Šeit minēja mērnieka Ivana vārdu.
Mērnieks Ivans tiešam ir pārcelts tāpēc, ka šīs pār-
celšanas_ vajadzību atzinusi Zemkopības ministrija.
Iedzīvotāji lūdza, lai viņu, kad divus gadus bij no-
strādājis, pārceļ. Viņš nebija nobeidzis plānu un
pie tam šis plāns izrādījās_ tā sastrādāts, ka bij jā-
sūta_uz_ to pašu vietu 3 mērnieki, lai tie par jaunu
izstrādātu plānu. Viņš bija saprojektējis jaunsaim-
niecības bez ceļiem, bija pārņēmis vecsaimnieku
zemes fonda bez vecsaimnieku piekrišanas. Šiem
3 mērniekiem šis plāns bija jāpārstrādā un tikai tad
varēja talak izvest piešķiršanu. Iepriekšējais plāns
bija stipri nemākulīgi sastādīts un vietējie iedzīvo-tāji nevarēja sagaidīt zemes piešķiršanu, kādēļ nā-
ca un Jūdza pārcelt šo mērnieku. Tad kāds mēr-
nieks Āboliņš parkomandets uz Cēsu apriņķi. Ja
mērnieks butu pazemināts savā amatā, tad par to
varētu runāt, bet, ka jau teicu, šis mērnieks nav pa-
zemināts, viņš tanī pat amatā un pie tiem pašiem
darbiem atstats, tikai parkomandets uz citu vietu.
Tapec runāt par mērnieku pārcelšanām ir pilnīgi
nevieta.

Godātais iepriekšējais runātājs vēl aizskāra
jautājumu, ka musu jaunsaimnieku un sīkgruntnie-
ku frakcija uzstājoties par to objektu, kurus nekār-
tīgi apsaimnieko, pārņemšanu zemes fondā. Jā, tas
taisnība, tādu viedokli mes aizstāvam arī tagad unCentrāla zemes ierīcības komitejā mēs prasījām,
lai tos objektus, par kuriem ienāk ziņas, ka tos ne-
pareizi un slikti apsaimnieko, nodod zemes fondā.
Ja_ izradās, ka piešķirtos objektus neizmanto tiem
mērķiem, kuriem tie piešķirti, tad tādi objekti pār-
ņemami zemes fonda un piešķirami citām organizā-
cijām vai sabiedrībām, kas kārtīgāki izmantos šos
objektus. Tika noradīts arī uz vienu zināmu gadī-
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jumu Mārkalnes pagasta, ka jaunsaimnieku un sīk-
gruntnieku frakcija it ka gribot panākt to, ļ lai vi-
ņiem kaut ko minētā pagasta piešķirtu. Tas nav
pareizi. Mārkalnes pagasta musu nodaļai piensaim-
nieku sabiedrība uzdāvinājusi zemes gabalu un lai-
kam arī kādas vecas ēkas. Kapec tas darīts? —
Tāpēc, ka šī nodaļa rosīgi darbojas, viņa ir iekrā-
jusi līdzekļus un ir spējīga uzcelt tautas namu.
(Starpsaucieni pa kreisi. /. Muižnieka starpsau-
ciens.) Muižnieka kungs, mums nav tādas nodalās,
kas nīkuļo, kā jūs to esat paraduši redzēt savas or-
ganizācijās. Mūsu nodaļas ir dzīvas, un kad viņas
pierāda savu dzīvotspēju, tad pāreja sabiedrība aiz
pateicības nāk talkā, lai' varētu paradīt kaut ko po-
zitīvu. Arī turpmāk mēs prasīsim, lai visus objek-
tus, kas būtu nepareizi piešķirti,_nepareizi izman-
toti, pārņemtu valsts zemesJondā un nodotu tādam
sabiedrībām, kas ir dzīvotspējīgas, kas grib strādāt.

Tālāk runāja par muižu centriem. Redziet,
sociāldemokrātu kungi, jums irveca paraša runāt
un pie tam daudz runāt, bet reāla kaut ko Izdarīt
jūs negribat, jo tad vairs nebūs gardā kumosa, ar
ko lauciniekus kairināt. Mēs iesniedzam pārejas
formulu, ka lielākos — Dundagas un Cīravas cen-
trus, kas ir diezgan bieži apdzīvoti, un kur turienes
iedzīvotāji paši prasa zemes sadalīšanu, sākot no
1931. gada, sadalītu. Jūs, varbūt, teiksit, ka Cen-

»
trālā zemes ierīcības komiteja varēs sadalīt. Cen-
trālā zemes ierīcības komiteja to nevar izdarīt^ jo
šeit ir darīšana ar līgumu. Centrālā zemes ierīcī-
bas komiteja bez iemesla nevar lauzt līgumu. Bet
ar Saeimas lēmumu tas ir iespējams. Tāpat Me-
žotnes muiža, sakarā ar to, ka «Ekonomiskā Sabie-
drība» nonākusi bankrota stāvoklī, pārņemama
valsts rīcībā. Arī turpmāk mēs iestāsimies par to,
lai Mežotnes centru sadalītu bezzemniekiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Debates
izbeigtas. — Vārdu personīgā lietā lūdz deputāts
Rozentāls. Vārds deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Eglīša kungs
atbildēja uz dažām manām piezīmēm un mēģināja
sevi attaisnot, motivēdams, ka mērnieku pārcelšana
esot bijis lietderības jautājums. Es gribu atgādināt
Eglīša kungam, ka viņš tautas sapulcēs piedraudē-
jis nodot mērnieku IvanU tiesai par viņa izdarītām
nepareizībām. Āboliņš strādā Aizputes apriņķī un,
laikam, darbus vēl nav nobeidzis. Lietderība
prasīja, lai viņš darbus nobeigtu. Bija gan doma,
ka viņš būtu derīgs arī Koniņu ciema sadalīšanai.
(Starpsaucieni.) Bet ta kā Aizputes apriņķī , lietas
vēl nav nobeigtas, tad tā pārcelšana uz Kuldīgas
apriņķi nav notikusi. Te bija lietderības motīvi, bet
pārcelšanai uz Cēsu apriņķi jau ir polītiski motīvi.

Tad vēl es nerunāju par to, ka laukstrādnieku
savienībai jūs esat gribējuši atņemt objektus tāpēc,
ka tur nelietderīgi saimniekots. Ja kāda organi-
zācija ir jūsu partijai dāvinājusi kādu objektu, tad
tikpat labi laukstrādnieku savienība varēja dāvināt
šādu objektu arī progresīvai jaunsaimnieku ap-
vienībai. Nav nekāda noteikuma!par to, kā ir jā-
saimnieko. Kas zin, cik tālu jūs kārtīgi apsaim-
niekoja^savu objektu un cik tālu to

kārtīgi apsaim-
nieko kāda cita organizācija. Tur, laikam. Zem-
kopības ministrija nevar iejaukties.

Attiecībā uz muižu centriem mēs esam iesnie-
guši priekšlikumus lauksaimniecības kommisijā, lai
pārņemtu dažas muižas valsts rīcībā. Bet tur Eg-
līša kungs nav bijis ar mums, bet pret mums. Ur
ja apgalvo, ka Saeima varētu lauzt kādu līgumu ai
muižu nomniekiem, tad es nezinu, uz kāda pamāte
to varētu darīt. Ja to varētu darīt, tad kur ir tāda;

summas, ar ko atlīdzināt nomniekiem Viņu zaudēju-
mus no līguma laušanas?

Priekšsēdētāja, biedrs K. Pauļuks: Vārds per-
sonīgā lietā deputātam Jukšinskim.

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frak-
cija): Es vispirms gribētu noradīt uz vienu. Rozen-
tāla kungs norādīja, ka lauksaimniecības kommisiia
likumprojektu par pabalstu izsniegšanu lauksaimnie-
kiem, kam kritis pēdējais zirgs vai govs, mes esot
mēģinājuši nostādīt tā, lai pec šī likumprojekta pa-
balstu nevarētu saņemt neviens_sriksaimniek;s. Lie-
tas patiesie apstākļi ir šādi. Mes vlseauri izgājām
uz to, lai pabalstus saņemtu katrs lauksaimnieks,
ja viņam ir kritusi pēdējā govs vai zirgs, vienalga,
vai tas ir slksaimnielks, vai rentnieks vai graud-
nieks, bet jūs korumisijā balsojat par furmaņiem,
kučieriem un visādiem citiem īpašniekiem. Jus
vārda «lauksaimnieks» vietā gribējāt ielikt vardu
«pilsoņi» un tad jaupabalsts butu jādodkatram, kam
ir kritis zirgs. Mūsu, pārstāvji izteicās pret to, ka
pabalstu izsniedz furmaņiem un čigāniem, bet jus
tādu priekšlikumu atbalstījāt.

Attiecībā uz otru lietu par Ivbuļa kungu Jus
jau šodien ņemiet savus, vārdus atpakaļ. Jus sakiet,
ka Valsts, kontrole atradusi lietas!...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Jukšinski,
tas vairs nav personīgā lietā, tas ir par būtību!

A. Jukšinskis (turpina): Es personīgi gribētu
runāt vēl par vienu lietu. Rozentāla kungs, savas
runas beidzamā teikumā izteicās, ka mana uzstāša-
nās kommisijā esot bijusi puiciska. Nu, kungi, ja
mana uzstāšanās priekš jums ir bijusi puiciska, tad
visas Jūsu frakcijas uzstāšanās Saeimā ir vel vairāk
kā puiciska.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Refernts J. Annuss: Pie Zemkopības ministrijas

izdevumu budžeta iesniegti 3 pārlabojumi. Pirmais
no deputāta Rozentāla. Viņš liek priekšā tek.
Nr. 309, § 1. «Atalgojumi»— strīpot 8830 latus, t. i.
ministra biedra algu un pamest to uz ārkārtējo iz-
devumu X daļu tek. Nr. 461, § 99-, ievedot klāt 2 jau-
nus punktus — 11. un 12. 11. punkts būtu atlīdzība
valsts muižu strādniekiem par sējumiem, kas cie-
tuši no plūdiem un salnas — Ls 4830.—, un 12.
punkts — valsts apsaimniekoto muižu strādnieku
dzīvokļu izbūvei Ls 4000.—. Budžeta kommisijā šis
priekšlikums ir noraidīts.

Otrs prielkšlifcuims — izlabojums iesniegts no
deputāta Bļodnieka. Viņš liek priekšā 1. punktā
104.299 latu vietā likt 104.119 latu, un 2. punktā
55.372 latu vieta likt 55.552 latus. Uz galīgo budžeta
summu tas neatsaucas. Ar šo priekšlikumu ir tikai
izlabota pielaistā kļūda. Budžeta kommisijā šis
priekšlikums ir pieņemts.

Nākošaispriekšlikums iesniegts no deputāta Cie-
lēna. Viņš liek priekšā tek. Nr. 322, § 43, 1.
punktā agronomislkai palīdzībai paredzēto summu
Ls 485.000 strīpot un pārnest to uz tek. Nr- 433, §
35, kā 7. punktu, lai šo agronomiskās palīdzības
summu varētu izsniegt vietējās pašvaldības. Arī
šis priekšlikums ir noraidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo jzidevu-
imu X daļas — Zemkopības ministrijas — iesniegti
trīs priekšlikumi. Vispirms deputāts M. Rozentāls
liek priekšā:

«Valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam kārtējo iz-
devumu X daļā, tek. Nr. 309, § 1. «Atalgojumi» stripot no kop-
summas Ls 8:830.— (ministra! biedra alga) un to pārnest uz
ārkārtējo izdevumu X daļu, tek. Nr. 461, § 99., ievedot jau-
nus 11. un 12. punktus:

11, Atlīdzība valsts muižu strādniekiem par sējumiem,
kas cietuši no plūdiem un salnām — Ls 4.830.—

1 1.2. Valsts apsaimniekoto muižu strādnieku dzīvokļu iz-
5 būvei Ls 4.000.—»
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Budžeta komimisijā šis priekšlikums noraidīts.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Ro-
zentāla priekšlikumu nodotas 32 balsis,, pret — 45
balsis. Tas noraidīts.

Tālāk deputāts A. Bļodnieks liek priekšā:
«Kārtējo izdevumu. X daļā, tek. Nr. 316,

1. p. skaitļa vietā likt 104.119'.—
2. p. „ „ 55.552,—»
So priekšlikumu referents atbalsta. Lieku to

uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret de-
putāta Bilodnieka priekšlikumu. Tādu nav. Kas at-
turas? Arī nav. Deputāta Bļodnieka priekšlikums
pieņemts.

Beidzot deputāts, F. Cielēns iesniedzis priekš-
likumu:

«Kārtējo .izdevumu X daļā_ tek. Nr. 322, § 43. _1. punktā
agronomiskai palīdzībai paredzētos Ls 485.800'.— pārnest uz
tek. Nr. 443, § 35. kā punktu 7.— agronomiskai palīdzībai, nodo-
dot šo agronomiskās palīdzības izvešanu vietējām pašvaldī-
bām.»

Šis priekšlikums budžeta kommisijā noraidīts.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Cielēna priekšlikumu. Tagad ilūdzu
pacelties tos, kas ir pret. deputāta Cielēna priekšli-
kumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Par
deputāta Cielēna priekšlikumu nodotas 32 balsis,
pret — 44 balsis, atturējies 1., Šis priekšlikumsno-
raidīts.

Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu X daļa —
Zemkopības, ministrija — pārlabotā veidā. Lūdzu
pacenties tos, kas ir pret X daļas pieņemšanu pār-
labotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tās pieņemšanu. Beidzot Ilūdzu pacelties tos,kas at-
turas. Tādu nav. Par X daļas pieņemšanu pārla-
botā veidā nodotas 45 balsis, pret — 33 balsis.
Kārtējo izdevumu X daļa pārlabotā veidā pieņemta.

Atgriežamies pie kārtējo izdevumu ,IX_ daļas —
Finanču ministrijas, pie kuras iesniegts vairāk priekš-
likumu. Pirmos divus priekšlikumus iesniedzis de-
putāts M. Rozentāls un tie attiecas uz tek. Nr. 272.
Uz šo pašu numuru attiecas arī vesela rinda citu
priekšlikumu; bez tam vēl iesniegti divi priekšlikumi
pie tek. Nr. 301 un 306. Vispirms nolasīšu pie tek.
Nr. 272, iesniegtos priekšlikumus. — Pirmais depu-
tāta Rozentāla priekšlikums skan:

Valsts budžeta 1930./31. saimniecības gadam kārtējo iz-
devumu. IX daļā, tek.Nr. 272, §! 100 strīpot Ls 20.000— un
šo summu pārnest uz ārkārtējo izdevumu X daļu, tek. Nr. 461,
§ 99., punktu 7. «Laukstrādnieku dzīvokļiem», palielinot atvē-
lētos kreditus Ls 20.000— par Ls 20.000.—»

Deputāta Rozentāla otrais priekšlikums:
«Tek. Nr. 272, § 100, strīpot Ls 750.000.— un šo summu

pārnest uz ārkārtējo izdevumu IX daļu^ tek. Nir. 445, S 68.,
punktu 6. (sīkzemniekiem un bezzemniekiem zemju pirkšanai),
paredzētos kreditus palielinot par Ls 750.000.—»

Tātlāk 'deputāts J. Višņa pie kārtējo izdevumu
IX daļas, tek. Nr. 272 iesniedzis četrus priekšliku-
mus. Pirmais deputāta Višņas priekšlikums skan:

«Tek. Nr. 272, v. 85., § 100. ņemt Ls 1.000.000.—, pārnesot
šo summu uz ārkārtējo izdevumu IX daļu — Fin. min. — tek.
Nr. 44;2, v. 32., § 25. — sabiedrisko darbu vajadzībām.»

Deputāta Višņas otrais priekšlikums:
«Tek. Nr. 272, v. 85., § 100. ņemt Ls 529.000, —, pārnesot

uz XII daļu — Tautas labkl min. — tek. Nr. 369., v. 38., § 37.
punktu 2. — lauku iedzīvotāju ārstēšanai.»

Deputāta Višņas trešaispriekšlikums:
«Tek. Nr. 272, v.„_ § 100. ņemt Ls 200.000.—, pārnesot

.uz XII daļu Tautas labklājības min. — tek., Nr. 366., v. 34.,
§ 32., punktu 2. —. sociāli apgādājamo pabalstiem.»

Deputāta Višņas. pēdējais priekšlikums skan:
«Tek. Nr. 272, v. 85., § 100. ņemt Ls_ 10.000.—, pārnesol

šo summu uz XII dalu —? Tautas labklajjības ministriju —

tek. Nr. 368 v. 34., § 34. — nelaimes un sakropļojumu gadī-
jumu novēršanai valsts uzņēmumos.»

Deputāts J. Vinters liek priekšā:
«Tek Nr. 272, v. 85., § 100. samazināt par Ls i.500.000.--,

pārnesot šo summu uz jaunu posteni Finanču ministrijas ār-
kārtējos izdevumos pie tek. Nr.; v. 48., § 92. — pabālstiehi
darba nespējīgiem un trūcīgiem agrākiem naudas noguldītā-
jiem un kara izpostītiem.»

Tālāk — pie tek. Nr. 301 un 306 iesniegti-
priekšlikumi. Deputāts Dž. Hans liek priekša:

«Tek. Nir. 301 6. p. skaitļa 24.525. — vietā likt. 29.565.—
7. p. skaitļa 210.459.— vietā likt 205.419.—»

Deputāts R. Dukurs liek priekšā:
«Tek, Nr, 306, § 4 punkts 2. ņemt Ls 4.00Qi— trūcīgo jūr-

nieku ceļa naudām un pabalstiem.»
Pie šiem priekšlikumiem vārds referentam.
Referents J. Annuss: Deputātu Rozentāla, Viš-

ņas, Vintera un Dukurakungu priekšlikumi budžeta
kommisijā noraidīti. Pārējie priekšlikumi' pieņemti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Stājamies
^
pie balso-

šanas. Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Rozen-
tāla pirmais priekšlikums —

tek. Nr. 272, § 100 strīpot Ls 20.000.— un šo summu pār-
nest uz ārkārtējo izdevumu X daļu, tek. Nr. 461, § 99.. puiktu
7. «Laukstrādnieku dzīvokļiem», palielinot atvēlētos kreditus
Ls 20.000.— par Ls 20.000.—

Budžeta kommiisijā šis priekšlikums noraidīts.
Lūdzu, pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla
pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šopriekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Rozentāla
pirmo priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodo-
tas 46 balsis. Šis priekšlikumsnoraidīts. — Nobal-
sošanā nāk deputāta Rozentāla otrais priekšli-
kums —

tek. Nr. 272, § 100., strīpot Ls 750.000.— un šo summu
pārnest uz ārkārtējo izdevumu IX daļu, tek, Nr, 445', § 68„
punktu 6. (sīkzemniekiem un bezzemniekiem zemju pirkšanai),
paredzētos kreditus palielinot par Ls 750.000.—

Budžeta komimisijā šis priekšlikums noraidīts,
Lūdzu pacelties tos, ikas ir par deputāta Rozentāla
otro priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties, tos, kas
ir pret to. Beidzot lādzū pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Rozentāla otro priekšlikumu; nodotas
33 balsis, pret to nodots 40 balsu, atturējies 1. Šis
priekšlikums noraidīts. .— _

Tālāk nāk nobalsošanā deputāta Višņas pirmais
priekšlikums —

tek. Nr. 272, v._85., § 100. ņemt Ls 1.000.000.—, pārnesot
šo summu uz ārkārtējo izdevumu IX daļu — Fin. min. — tek.
Nr. 442, v. 32., § 29. — sabiedrisko darbu vajadzībām.

Kommisijā šis. priekšlikums noraidīts. Lūdzu
pacelties tos,kas ir par deputāta Višņaspirmo priekš-
likumu. Tagad iūdzu pacelties tos., kas ir pret šo
priekšlikumu.. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. Par deputāta Višņas pirmo priekš-
likumu nodota 31 balss, pret to nodotas 43 balsis.
Šispriekšlikums noraidīts.— Otrais deputāta Višņas
priekšlikums —

tek Nr. 273, v. 85., § 100. ņemt Ls 529.000.—, pārnesot
uz XII daļu — Tautas labkl. min. — tek. Nr. 369, v. 38., § 37,
punktu 2. — lauku iedzīvotāju ārstēšanai.

Arī šis priekšlikums kommisijā noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Višņas otro priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Višņas otro priekš-
likumu nodota 31 balss, pret to nodots 40 balsu, at-
turējies 1. Šis priekšlikums noraidīts. — Trešais
deputāta Višņas priekšlikums —

tek. Nr., v. 85., § 100; ņemt Ls 200.000.— . pārnesor
uz XII daļu — Tautas labklājības min. — tek. Nr. 365, v. 34,
§ 32., punktu 2. — sociāli apgādājamo pabalstiem.

Kommisijā šis. priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu.. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
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tāta Višņas trešo priekšlikumu.. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Višņas trešo priekš-
likumu nodota 31balss, pret — 41 balss, atturējies 1.
Šis priekšlikums noraidīts. Deputāta Višņas pēdē-
jaispriekšlikums—

tek. Nr. 272, v. 85., § 100. ņemt Ls 10.000.—, pārnesot šo
summu uz XII daļu — Tautas labklājības ministriju — tek. Nr.
368, v. 34., § 34. — nelaimes un sakropļojumu gadījumu novēr-
šanai valsts uzņēmumos.

Arī šis priekšl!ikuims koimunsijā noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par_ de-
putāta Višņas. pēdējo priekšlikumu'. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Viš-
ņas. pēdējo priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to
nodota 41 balss. Arī tas noraidīts,, — Beidzot pie
tā paša tek. Nr. 272 deputāta Vintera priekšlikums —

tek. Nr- 272, v. 85., § 100. samazināt par Ls 1.500.000.--,
pārnesot šo summu uz jaunu posteni Finanču ministrijas ār-
kārtējos izdevumos pie tek. Nr. 449.v.48.,§92.—pabalstiem
darba nespējīgiem un trūcīgiem agrākiem naudas noguldītajiem
un karā izpostītiem.

iKommisijā šis priekšlikuims noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Vintera priekšlikumu.! Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Vintera priekšlikumu. Bei-
dzot lūdzu pacelties, tos, kas atturas. Par de-
putāta Vintera priekšlikumu nodota 31 balss,
pret — 41 balss. Šis priekšlikums noraidīts..
Deputāta Hana priekšlikums _ pie tek. Nr. 301...
(troksnis, priekšsēdētājs zvanī.) — Deputāta Hana
priekšlikums —

tek. Nr. 301 6. p. skaitļa 24.525.— vietā likt 29.565.—
7. p. skaitļa 210.459— vietā likt 205.419.—

iŠis pārlabojums koimimīisijā pieņemts, jo tas ir
kļūdas izlabojums. Lieku deputāta Hana priekšli-
kumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kās ir
pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Deputāta Hana priekšlikums vienbalsīgi pie-
ņemts. — Beidzot nāk nobalsošanā deputāta Du-
kura priekšlikums —

«Tek. Nr. 306, § 4 punkts 2. ņemt Ls 4.000— trūcīgo jūr-

»

nieku ceļa naudām un pabalstiem."
Komimisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,

kas ir par deputāta Dukura priekšlikumiu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Dukura
priekšlikumu nodots 30 balsu, pret to nodotas 42
balsis, atturējies 1. Šispriekšlikums noraidīts. —

Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu IX daļa ar
pieņemtiem pārlabojumiem. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret IX daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par IX daļas pieņemšanu. Bei-
dzot lūdzu pacelties tos, ikas atturas. Tādu nav.
Par IX daļas pieņemšanunodotas 43 balsis, pret tās
pieņemšanu nodota 31 baiss. Kārtējo izdevumu IX
daļa pārlabotā veidā pieņemta.

Pārejam uz kārtējo izdevumu XI daļu — Sa-
tiksmes ministriju.

(Tek. Ni L«
XI. Satiksmes ministrija.

a. Šoseju un zemesceļu departaments.
347.V.53..1.' Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 804.243.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 45.— 804.288—
348. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 85.000—
2. Citi pārvaldes izdevumi '50.000.— 135.000.—

349. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 33.000.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 30.460.—

Tek. Ni Ls

3. Citi saimniecības izde-
vumi 143.075.—

4. Eku un telpu tekošais īre-
monts 5.000.— 211.535.—

350. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saim-

niecības piederumi 5.500.—
2. Zinātnes un mākslas

priekšmeti 800.—
4. Satiksmes līdzekļi 39.760.—
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 256.925— 3021.985.—
351. §5. Eku pamatremonti 16.694—
352. §8. Dienesta apģērbi.

1. Dienesta apģērbu iegādāšana 80.—
353. §53. Ceļu remonti.

1. Akmeņu un ķīļu saga-
tavošana 700.000—

2. Remonti un uzturēšana 1.300.000'.— 2.000.000^-
354. §54. Tiltu īremonti.

1. Remonti un uzturēšana 200.000—
Kopā XI daļai 3.670.582—)"

Vārdu neviens nevēlas? Vai referents vēlas
vārdu? Referents arī nevēlas vārdu. — Nobalso-
šanā nāk kārtējo izdevumu XI daļa—Satiksmes mi-
nistrija, Lūdzu pacelties tos, kasi ir pret XI da-
lās pieņemšanu. Tagad (lūdzu pacelties tos, kas ir
par tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par XI daļas pieņemšanu
nodotas 43 balsis, pret tās; pieņemšanu nodota 31
balss. Kārtējo izdevumu XI daļa pieņemta. —

XII daļa — Tautas labklājības ministrija.

(Tek. Ni Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības departamenti.
Sociālo lietu centrālās ie-
stādes un darba inspekcija.

355.V.31. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 328.075.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 4.992— 333.067.—
356. §2, Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 15.650.»—>
2. Citi pāirvaldes izdevumi 21.000.— 36.650.—

357. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 13.600.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 1.800.—
3. Citi saimniecības izdevumi 1.000.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 400.— 16.700.—
358. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 3.300.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 200.—

4. Satiksmes līdzekļi 8.000—
7. Apģērbi, apavi un veļa 48.— 11.548.—

359. §5. Eku pamatremonti 4.000.—
360. §11. Dalību naudas un kon-

ferences.
2. Ceļa izdevumi 8.421 —

361.V.33. §27. Kara un brīvības kustības
dalībnieku pensijas.

1. Kara invalidu, brīvības
kustības dalībnieku, aiz-
sargu un viņu dzimtu
pensijas 2.825.000.—

2. Atalgojumi pensiju kom-
misiiju ārstiem '1.500.— 2.826.500.—

362. §28. Cīvīlierēdņu, skolotāju,
karavīru un kalpotāju
pensijas.

1. Karavīru un viņu dzimtu
pensijas

^
175.000—

2. Cīvīlierēdņu, kalpotāju
un viņu dzimtu pensijas 1.070.000.—

3. Skolotāju pensijas 1.205.930.—
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Tek. Ni Ls
4. Bij. Krievijas pensionāru

pensijas 650.500.— 3.101.430.—
363.V.34. §29. Pabalsti kara invali-

diem un viņu dzimtam 4.000.—
364. §30. Pabalsti cīvīlierēdņiern,

karavīriem, invalidiem
un viņu dzimtām.

4. Karavīru dzimtu apgādāšana
ar brīvmaizi 50.000.—

5. Malkas izsniegšana trūcī-
gām karavīru un invalidu

ģimenēm 16.000.— 66.500.—
365 §31. Pabalsti māksliniekiem, zināt-

niekiem, rakstniekiem un
viņu dzimtām 60.000.—

366. §32. Pabalsti nespējniekiem un trūcīgiem
pilsoņiem.

1. Pārcelšanas pabalsti 1.000.—
2. Ārstēšanas un apgādības

pabalsti 248.900 —
3. Uztura pabalsti 15.000.—
4. Trūcīgiem Latvijas pil-

soņiem ārzemēs 9.000.—
5. Dažādi pabalsti (uz Mini-

stru kabineta lēmuma) ĪO.O'OO.—
6. Trūcīgo bērnu audzināša-

nai ģimenēs 37.000.— 3,20.900 —
367.V.35. §33. 2% piemaksas slimo kasēm 3.550.000.—
368.V.34. §34. Valsts piemaksas sakropļo-

šanas un arodslimību gadījumos.
1. Pensijas un pabalsti nelai-

: i ; mes gadījumos cietušiem
darbiniekiem valsts uzņē-
mumos 140.000.—

2. Piemaksas pie agrākām pen-
sijām 70.000.—

3. Piemaksas apdrošināšanas
sabiedrībām 140.000.— 360.000—

369.V.38. §37. Lauku iedzīvotāju ārstēšana.
1. Algas 1.091.000 —
2. Ārstēšanas atmaksas 1.850,00a— 2.941.000.—

Kopā sociālo lietu centrālām
iestādēm un darba inspekcijai 13.630.716.—

Patversmes. ,
370.V.37. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 278.621.
2. Virsdarbi . brīva līguma pa-

gaidu darbinieki 19.395.— ,298.016.—
371. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi. 2.260.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 4.599.— 6.859.—

372. §3. Saimniecības izdevumi.
t. Ēku un telpu uzturēšana 64.387.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 1.998.— ',
3. Citi saimniecības izde-

vumi 21.102.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 4.5.70.— 92.057 —
373. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 16.733—

2. Zinātn§s un mākslas priekš-
meti _ 820.—

3. Sanitārie un ārstniecības pie- i
derumi 1.739—

4. Satiksmes līdzekļi 90—
5. Mašīnas, ierīces un darba

rīki _ 10.354.—
7. Apģērbi, apavi _un veļa 32.347 —
8 . Dzīvais inventārs 670,— 62.753.—

374. §5. Eku pamatremonti 56.2415.—
375. §7. Uztura izdevumi.

"l. Pārtika 191.079.—
2. Pārējie izdevumi 20.514. 211.593 —

376. §15. Mācības materiāli 2.465.—
377.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

1. Kursi 900 —
378.V.37. §17. Ekskursijas un izstādes.

1. Ekskursijas 100.—
2. Izstādes 50.— 150 —

379.V.34. §32. Pabalsti nespējniekiem un trūcīgiem
pilsoņiem.

Tek. X» Ls

5. Dažādi pabalsti 1.620.—
380.V.37. §38. Ārstniecības materiāli 14.1007—
381. §51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem,

9. Neredzīgo institūta darbnīcas
(pielikums Nr. 24) 3.15'2 —

Kopā patversmēm 749.910—

Valsts darbinieku un citu ārstēšana.

382.V.36. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas 303.776.—
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 4.800.— 308.576 —
383. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 415.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 5.900.— 6.315—

384. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 24.600—

2. Satiksmes līdzekļu uztu-
rēšana 680.—

3. Citi saimniecības izdevumi 6.700.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 3.710— 34.690.—
385. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie-
cības piederumi 6.852.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 100.—

3. Sanitārie un āirstniecības pie- . I
derumi 10.644.— '

4. Satiksmes līdzekļi 500.—
5. Mašīnas, ierīces un darba

rīki ? 3.992.—
7. Apģērbi, apavi un veļa 8.700.— 30.788.—

386. §5. Ēku pamatremonti 8.300.—
387. §7. Uztura izdevumi.

1. Pārtika 90.000.
2. Pārējie izdevumi 700.— 90.700—

388. §36. Ārstniecības pabalsti un .
izdevumu atmaksas.

1. Pabalsti diētiskai un klima-
tiskai ārstēšanai 1.000.—

3. Izdevumu atmaksas 1.362.774.—
4. Cietušo karavīru un viņu

ģimenes locekļu ārstēšana 80.000. 1.443.774.—
389. §38. Ārstniecības materiāli 13.200 —

Kopā valsts darbinieku
?un citu ārstēšanai 1.936.343.—
Kopā sociālās apgādības

un darba aizsardzības de-
partamentiem 16.316.969—

b. Veselības departaments.

Departaments un vietējās iestādes. *
390.V.41. §1. Atalgojumi .

1. Algas un piemaksas 281.050.—
2. Virsdairbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 3.30O— 284.350.—
391. §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 16.000—
& Citi pārvaldes izdevumi 6.600.— 22.600 —

392. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ek„ un telpu uzturēšana 2.800.—
2. Citi saimniecības izdevumi 2.800.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 100,.— i5,70O. -
393. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecī-
bas piederumi 265.— ,

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti _ 1.000 —

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 800.— 2.065.—

394. §6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, for-

mulāri u. c. 2.400.—
395. §38. Ārstniecības materiāli 1.500—
396. §39. Lipīgu slimību apkarošana 600.—

Kopā departamentam un vietē-
jām) iestādēm 319.215.—

Psīchiatriskās slimnicas.
397.V.43. §1. Atalgojumi.

1- Algas un piemaksas 764.379.— . ? .
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2. Virsdarbi, brīva līguma pa-
gaidu darbinieki 20.700.— 785.079.—

398. §2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi 2.666.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 6.300.— 8.966.—

399. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana 231.267 —
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rāšana 7.790.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 40.100.—
4. Eku un telpu tekošais re-

monts 12.300.— 291.457.-
400. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1, Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 17.622—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 3.100.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 6.607.—

4. Satiksmes līdzekļi 600.—
5. Mašīnas, ierīces un

darba rīki 15.978 —
7. Apģērbi, apavi un veļa 102.100.—
8. Dzīvais inventārs 21.790.— 148.797 —

401. §5. Ēku pamatremonti 63.727 —
402. §7. Uztuira izdevumi.

1. Pārtika 651.202.-
2. Pārējie izdevumi 14.800.— 666.002 —

403. §38. Ārstniecības materiāli 30.800—
Kopā psīchiatriskām slimnīcām 1.994.838.—

\ Leprozorijas.
404.V.43. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 38.192.--
2. Virsdarbi, brīva līguma

pagaidu darbinieki 15.319*4.— 53.586—
405. §2. Pārvaldes izdevumi .

1. Ceļa izdevumi 500.—
2. Citi pārvaldes izde-

vumi 1.288— 1.788.—
406. §3. Saimniecības izdevumi.

1. Ēku un telpu uzturēšana 19.000.—
2. Satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana 1.960.—
3. Citi saimniecības izde-

vumi 6.000.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

monts 900— 27,860.—
407. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saim-
niecības piederumi 880.—

2. Zinātnes un mākslas
priekšmeti 500.—

3. Sanitārie un ārstniecības
piederumi 2.550.—

4. Satiksmes līdzekļi 45 —
5. Mašīnas, ierīces un

darba .rīki 321.—
t 7. Apģērbi, apavi un veļa 12.500 —

8. Dzīvais inventārs 710.— 17.506.—
408. §5. Ēku pamatremonti 9 000—409. §7. Uztura izdevumi . ' '

1. Pārtika 86.000.—
2. Pārējie izdevumi 2.500.— 87.500.—

410. §38. Ārstniecības materiāli 8.500.—
Kopā leprozorijām 205.740.—
Kopa. veselības departamentam 2J519783 —
Kopa XII daļai 18.836.752.—

PIELIKUMS Nr. 24
(pie valsts izdevumu budžeta tek.
Nr. 381).

Neredzīgo institūta darbnīcu budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Pe 1ņa.
§ 1. Valsts piemaksa 3.152—
§ 2. Operatīvās daļas peļņa 2.914.—

Kopā ~
6.056^7"

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi 4.416.—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi 1.650.

K-
~

6.06&—j

Vārds deputātam Višņam. — Deputāts Višņa
ziņo, ka viņa runai būšot nepieciešams stundas
laiks. Iesniegts priekšlikums sēdi slēgt. Lieku to
uz 'balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par sē-
des slēgšanu._ Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret sēdes slēgšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par sēdes slēgšanu nodo-
tas 26 balsis, pret — 43 balsis. Nolemts sēdi turpi-
nāt. Vārds deputatanr Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts;). Godāļjamie tautas
vietnieki. Šī gada Tautas, labklājības ministrijas
budžets ir samazināts dažos posteņos, kas priekš
nemantīgiemLatvijas iedzīvotājiem ir no liela svara.
Lai spriestu vispirms par to, vai valdība ir rīkoju-
sies pareizi, samazinot izdevumus tik svarīgam bu-
džeta postenim, kā tautas labklājības, kā lauku ie-
dzīvotāju ārstēšanai, kā slimo kasēm, nespējnieku un
sociāli apgādājamo pabalstiem, vispirms jāpār-
bauda, kāds ir musu zemē strādājošās iedzīvotāju
daiļas .sociālais stāvoklis. Vai viņšpagājušābudžeta
gada ir par tik tālu uzlabojies, ka valdībai bija iespē-
ja un tiesība samazināt budžeta izdevumu posteņus
Latvijas nemantīgo iedzīvotāju vajadzībām. Lai
spriestu par _to, kāds ir šis strādnieku sociālais stā-
vokli® pilsētas un uz laukiem, sīkzemniekuun amat-
nieku un visujto stāvoklis, kuriem ir no liela svara
no valsts atvēlētie ārstēšanas ilīdzekļi pilsētās caļir
slimo kasēm, uz llaukiem_ caur lauku iedzīvotāju
ārstēšanas likumu!, tie dažādie sociālie pabalsti ne-
spējniekiem un visas tas summas, kuras saistītas ar
nemiantīgo iedzīvotāju vajadzībām, lai man atļauts
īsiuma pakavēties pie pašreizēja mūsu zemes strād-
nieku materiāla stāvokļa.

Ja mēs apskatām,, kādas ir darba cilvēku algas
Latvija, ,vai tas ir cēlušas vai slīdējušasuz leju, tad
vispirms jāapskata algas .rūpniecībā. Rūpniecības
strādnieka darba alga, nepārsniedz 3 latus dienā, pro-
vince zem 3 latiem'. Kvalificēts strādnieks pilsētā
izpelna mo 4 līdz 7 latiem. Atsevišķi sezonas strād-
nieki, kas strādā smagu darbu, tikai vasaras mē-
nešos, izpelna līdz 10 latiem. Šī peļņa izskaidro-jama ar to, ka, darbs ir smags un tas ir tikai sezo-
nas darbs. Turpretim strādnieka caurmēra peļņa ir
3,30 latu diena. Protams;, sieviešu darba alga ir
daudz zemāka par 2 latiem dienā. Reti
dievietejpelna pāri par iy2 latu dienā. Veselā
rinda rūpniecības nozaru strādniece pelna latudiena. Ja paskatāmies, inteliģento darbinieku algas,tad redzam, ka tas_algas, kuras maksā pašvaldība!ir visaugstākās, otra vieta stāv valsts algas un tadpnvatokantoru un biroju algas. Jāsaka, ka arī
kvalificēto mtelligento darbinieku algas ir ap 150—
200 latu mēnesī. Turpretim ir vesela rinda katego-
riju, kas strada ar par 100 latiem mēnesī. Tāds ir
mtelligenta darba speķa algas līmenis. Varbūt teiks,
Ka lauksaimniecība nodarbinātie pelna vairāk. Sa-līdzinot ar rūpniecība nodarbinātiem, viņi pelna vai-rāk bet kas attiecas uz 1928. un 1929. gadu, tad stā-voklis bija tāds, ka arī lauksaimniecībā nodarbi-
nāto strādnieku algas slīdēja uz leju. Valsts of- "
ciaila statistika rāda, ka 1928. gadā lauksaimniecībā
nodarbināto algas Kurzemē slīdējušas par 24%Vidzeme? — apmēram par 20% un Latgalē — vēlvairāk bet caurmēra arī lauksaimniecībā nodarbi-nāto algas slīdējušas atpakaļ par 20%. Kas attie-cas uz rūpniecību, tad 1928./29. gadā caurmērā rūp-niecības _strādnieku un kalpotāju algas noslīdējušaspar apmēram 17%, jo, dzīves dārdzSbai ceļoties; al-gas paaugstinātas knapi par 5%. Tāpēc 1929 gadsrada, ka ailgas _cilvēks caurmērā slīdējisatpakaļ savāmateriāla stāvoklī par apmēram 13%. Tie ir
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skaitļi, ko nevar apstrīdēt, jo tos. esmu dabūjis no
oficiālās statistikas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Atvainojiet,
deputāt Višņa! Iesniegts priekšlikums:

«Liekam priekšā sēdi slēgt un deputāta Višņas runas tur-
pinājumu pārnest uz nākošo sēdi.»

(Sauciens pa labi: «Kas parakstījis?») Parakstī-

jis deputāts F. Cielēns u. c. Lieku šopriekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Priekšli-
kums pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.50 dienā.)

V sesijas 36. sēde 1930. gada 15. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam ..... 1205
2. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam :

J. Annuss, referents 1237
J. Višņa (sociāldemokrāts) 1205, 1251
M. Lazersons (Ceire-Cion) 1220
J Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . 1223
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 1228
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts) 1231
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 1235
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 1240

3. Nākošā sēde 1254

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam. Iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
z i d i j a z i ņ o ļj u m i e m.

Deputāts A. Derīgs lūdz piešķirt viņam atvaļinā-
jumu no š. g. 24. aprīļa līdz 10. imaijam. Prezidijs
atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam butu
kādi iebildumi? Iebildumu narv. Atvaļinājums de-
putātam Bergam .piešķirts. — Līdz ar to šis dienas
kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
valsts budžetu; 1930./31. s a im n.lecīb.a s
gadam. Referents J. Annus. Turpināsies kārtējo
izdevumu XII daļas apspriešana. Vārds deputātam
Višņam runas, turpināšanai.

J. Višņa (sociāldēimokrats): Tautas, labklājības
ministrijas budžetskrasi atšķiras no iepriekšēja gada
budžeta ar to, ka tanī ievērojami samazinātas sum-
mas ārstēšanai, pabalstiem un citām jneimantīgo ie-
dzīvotāju sociālām vajadzībām. Tā, piemēram,
lauku iedzīvotāju ārstēšanai summas samazinātas
par vairāk kā pusmiljonu latu', kas ir gandrīz 25%
no šinī postenī paredzētiem līdzekļiem. Samazi-
nāti ir arī līdzekļi sociāliem pabalstiem, _ līdzekļi epi-
dēmisku slimību novēršanai un vispārīgi līdzekļi
Tautas labklājības ministrijas, budžeta, kas ļpare-
dzēti nemantīgo iedzīvotāju dažādām vajadzībām.

Rodas jautājums, kāpēc taisni šogad valdība
tik krasi ir samazinājusi līdzekļus šīm nepieciešā-

māim darba ļaužu vajadzībām. Vai tad. algas dar-
binieku materiālais stāvoklis 1929. gadā ir uzlabo-
jies? Vai peļņa, ko strādnieki tagad saņem rūp-
niecībā un lauksaimniecībā, tāpat ari inteliģento
strādnieku peļņa ir lielāka nekā iepriekšējos gados?
Vai darba cilvēku algas rūpniecībā un 'lauksaimnie-
cībā, tāpat arī garīgā darba strādnieku algas ir cē-
lušās, vai kritušās? Vai algas cilvēku saimnie-
ciskais stāvoklis: ir uzlabojies? Valsts oficiālā .sta-
tistika rāda, ka rūpniecības strādnieka caurmēra
alga pagājušā gadā ir noslīdējusi uz leju par 13%,
bet dzīves dārdzība ir cēlusies par 17%. Vienā
otrā nozarē algas ir cēlušās tikai, no 4%—7%, bet
caurmērā 1929. gadā algas ir noslīdējušas par 13%,
t. i. rūpniecībā, neizslēdzot arī intēllektuālā darba
strādniekus,

Lauksaimniecībā stāvoklis ir vēl sliktāks. 1929.
gadā laukstrādnieku algas ir noslīdējušaspar 20%,
atsevišķās vietās un apgabalos pat par 24%. Tā tad
arī laukstrādnieku saimnieciskais stāvoklis nav uz-
labojies. Tanī pašā laikā valdība ir samazinājusi
summas lauku iedzīvotāju ārstēšanai par vairāk kā
500.000 latu.

protams, ja samazināsies peļņa, tad līdz ar to
pasliktināsies arī ģimeņu budžeti. Līdz šim nevienu
gadu mums vēl nav bijis noteiktas, statistikas par
algas cilvēka kārtējo ģimenes budžetu. IMnms nav
ziņu, kāda ir algas cilvēka peļņa, kādi ir viņa iz-
devumi, vispār, kāds. ir algas cilvēka saimnieciskais
stāvoklis, vai viņš var kaut kā savest galus ar ga-
liem kopā, vai nē, un vai viņa peļņa atbilst dzīves
dārdzībai, vai tā ir pietiekoša nepieciešamāmpra-
sībām, kas ir katram algas cilvēkam. Tagad mums
ir drusku iespējams ieskatīties šinī lietā, jo publi-
cē^ statistika, kas tagad pieejama, kaut nelielā
mērā dod atbildi šim jautājumam.

Aina ir apmēram šāda. Rīgā mellnstrādnieks
pelnī caurmērā Ls 3,30 dienā, provincē — Lsi 3.—.
Sievietēm vidējā caurmēra alga ir Ls 1,95. Viena
intēllektuālā darba strādnieka ģimene Rīgā izpelnī
Ls 118.— mēnesī; fiziska darba strādnieka ģimene
Rīgā Izpelnī Ls 75.— mēnesī., Provincē garīga
darba strādnieks izpelnī Ls 98.— mēnesī; fiziska
darba strādnieks izpelnī Ls 59,— mēnesī.

Tāda ir viņu peļņa. Tai pretim stāv izdevumi.
Rīgā viena intēlligenta ģimene ir spiesta izīdot kā
minimālāko izdevumu 124 latus mēnesī. Fiziska
darba strādnieks Rīgā ir spiests, izdot kā minimā-
lāko izdevumu 80 latu mēnesī. Provincē turpretim
inteliligentais darbinieks izdod 107 latus mēnesī un
fiziska darba strādnieks — 67—80 latu mēnesī. Šie
skaitli rāda, ka pie visminimālākiem izdevumiem
šiem algas cilvēkiem viņu budžetā iztrūkst caur-
mērā 6—10 latu mēnesī. Saprotams, ka nav mums
tādas oficiālas statistikas, pēc kuras jūsi visus viņu
ienākumus un izdevumus varētu aprēķināt uz san-
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tima, bet ja jau teorētiski skaitļi uzrada algas cil-
vēka budžetā tādu lielu iztrūkumu, tad viegli va-
ram iedomāties, kā tas; ir prakse.

Dzīvē patiešām ir tā, ka vienam strādniekam,
lai viņš varētu segt visus savus jzdevumus, vaja-
dzētu pelnīt par 20%—30% vairāk. Tapec mans
piemērs rāda, cik nepareiza ir bijusi valdības .rīcība,
samazinot /līdzekļus 'nepiecielšamam sociaļlām va-.
jadizībām, jo statistika rada, ika izpeļņa un darba
algas ir slīdējušas atpakaļ un algas ir daudz zemā-
kas par to, kādas, butu vajadzīgas nepieciešamam
dzīves vajadzībām. Statistika rada, Ika pusmiljons
algotu darbinieku, un viņu ģimenes_loceikli_ dzīvo
ļoti slikti, un 1929.. gadā viņu imaterialais_ stāvoklis
ir pasliktinājies caurmēra par 13%. To rada valdī-
bas skaitļi.

Bet te nu nāk klāt vēl viena nelaime: arī tās ,
mazās algas, ko darba cilvēki pelna, vel nevar da-
būt rokā, jo tagad tā ir vesela epidēmiska parādība,
ka darba devēji neizmaksā strādniekiem algas; al-
gas neizmaksā ne tikai fabrikās, bet arī uz laukiem
laukstrādniekiem, tāpat arī garīga darba strādnie-
kiem. Kalpotājiem, ierēdņiem birojos šī parādība ir
tapusi par parašu, par tādu likumu, pret kuru ne-
viens nav spējīgs cīnīties — un valsts iestadesan
necenšas to darīt. Darba konfliktu statistika rada,
ka sākot ar 1926. gadu tādu algas neizmaksāšanas
gadījumu ir bijuši jau vairāki tūkstoši. Laika no
1926. gada llīdz 1928. gadam ir bijuši 8700 dažādu
konfliktu algas jautājuma, un lielais vairums, no tiem
bijuši p'ar algas neizmaksāšanu, virsstundu nesa-
maksāšanu, atvaļinājuma laika nesamaksāšanu
u. t. t. Un šie konflikti aug ar katru dienu. . 1929.
gada beigās un 1930. gada sākumāšī lieta bija no-
nākusi jau tik tālu, ka caurmēra mēneša laika Rīga
darba inspektoriem ienāca pāri par 400 sūdzību
?mēnesī no strādniekiem un kallpotājieim par algu ne-
izmaksu. Piemēram 1928. gada šādu .sūdzību bijis
pāri par 11.000; 1929. gads rāda tādu pat ainu, un
ja stāvoklis negrozīsies, tad 1930. gada statistika
rādīs vēl lielāku skaitli. ?

Jāsaka, ka ne tikai privātos, bet arī valsts dar-
bos algu neizmaksāšana ir tapusi par nenovēršamu
parādību, un valdība to pat veicina. Valdība ne ti-
kai nemēģina cīnīties, bet pat piepalīdz darba devē-
jiemvisos darbos, ieturēt strādnieku darba algu.
1927. gadā kreisā valdība izdeva sevišķus noteiku-
mus par algas izmaksas nodrošināšanu valsts dar-
bos nodarbinātiem strādniekiem, un galvenais šinīs
noteikumos, bija tas;, ka no 'darba devējiem ieturēja
drošības naudu kārtīgai darba algas _saimaksai.
Pirms darba devējs varēja šo naudu dabūt atpakaļ,
viņam vajadzēja pienest darba inspektora apliecību,
ka viņš ir norēķinājies ar saviem strādniekiem. Ja
kādu uzņēmēju, kas bija saņēmis valsts, darbus, vai
valsts pasūtījumus, pieķēra šādā rīcībā, tad par vi-
ņu publicēja «Valdības Vēstnesī» kā par nekārtīgu
algas izmaksātajai un_ nākošās solīšanās viņu vairs
nepielaida. Bez šaubām, tas nebija pilnīgs glābiņš,
bēt bija zināms radikāls līdzeklis piespiest darbade-
vējus vismaz valsts darbos kārtīgi norēķināties ar
saviem strādniekiem. Sastādoties 1928.gadā tīri pil-
soniskai koalīcijai,, liela daļa šo noteikumu tika at-
celta. Sākot ar 1928. gadu, kad ministru prezidents
bija Juraševskis, šos noteikumus sāka atcelt. Tā-
pēc tagadi katru dienu iesniedz sūdzības par darba
algas neizmaksāšanu.Pēdējās^dienās man ir iesnieg-
tas sūdzības, ka darba devēji valsts darbos^ pa-
likuši parādā strādniekiem 9000 latu. Piemēram
uzņēmējs Bebris šoseju un zemes ceļu darbos pali-
cis parādā 40 Latgales strādniekiem apmēram 6000
latu, pie kam atsevišķiem strādniekiemvairāk par
600latu. Iespējasdabūt šo algu nav nekādas, jonav

vairs noteikumu par drošības naudas ieturēšanu. Ja
vien uzņēmējs var savu darbu veikt_— no viņa ne-
prasa nekādu atbildību, vai viņšnorēķinājies ar sa-
viem strādniekiemi, vai nē. Ja šāda kārtība turpi-
nāsies, ja nenotiks radikālas pārgrozības, tad drīz
vien šinī virzienā noiesim tik tālu. ka neviens strād-
nieks nebūs drošs, vai viņam' algu izmaksās. Ja vie-
nā pašā Rīgā mēneša laikā, ienāk tuvupie 500 isūdzī-
bu par algas neizmaksāšanu, vai tas neliecina par
traģēdiju, kāda jāpārdzīvo algotiem darbiniekiem?
Viņiem nav garantijas nevienāvietā, ka viņi patie-
šām saņems darbā nopelnīto algu.

Šim jautājumam tuva ir vēl viena otra, lieta —
darba inspekcijas stāvoklis. Darba inspekcija al-
gas neizmaksāšanas jautājumā ir pilnīgi bezspēcīga.
Viņa var uzstāties kā starpniece, kā padomdevēja,
var censties pierunāt uzņēmēju, bet viņai nav reāla
spēka piespiest to norēķināties ar strādniekiem. No-
tiek pat tādi gadījumi: izsauc darba devēju, un .strād-
nieku, pie kam darba devējs atklāti pasaka: «Es
esmu viņam parādā, bet es nemaksāšu, — lai viņš
mani sūdz!» — Tas notiek tāpēc, ka .darba devējs
zin, ka tad, ja neizmaksātā summa nav tik liela, ka
strādniekam atmaksājas, pieņemt advokātu, ciest vi-
sus tos izdevumus, kas saistīti ar algas piedzīšanu,
t i. tiesas izdevumus;, samaksājot zināmus procen-
tus, tad bieži vien strādnieks atmet piedzīšanai ar
roku. Saprotams, ka gada laikā vienam uzņēmē-
jam, pie kura strādā daži desmiti, varbūt pat daži
simti strādnieku, ja viņam ir iespējams ar tādiem
negodīgiem līdzekļiem pavairot savus ienākumus,
sakrāsies laba summiņa. Un uzņēmēji ķeras pie šī
līdzekļa. Ir viena daļa uzņēmēju, kasi atklāti pasa-
ka, Ika pie valsts darbiem lielu lomu spēlējot kalku-
lācija uz strādnieku algu neizmaksāšanu. Daudzi
uzņēmēji rēķinoties ar šo apstākli un tā izkonkurē-
jot savus pretiniekus, jo viņi iekalkulējot zināmu
procentu darba algas neizmaksāšanai. Mūsu frak-
cija aizvien ir centusies panākt likuma izdošanu,
kas dotu iespēju darba inspekcijai piespiest uzņē-
mējus samaksāt strādniekiem pienākošos darba al-
gu, bet tas mums. mav izdevies, jopilsoniskais vai-
rākums ir atklāti sankcionējis šādu, nelikumību un
nav gribējis izstrādāt likumu, kas darba inspekto-
rēm dotu tiesības piespiest darba devējus izmakfeāt
algu. Statistika rāda, ka .konflikti katru gadu vairo-
jas. Tā 1922. gadā bija 3400 konfliktu, bet 1928. ga-
dā — jau 5300 konfliktu. Par 1929. gadu mums vel
nav vajadzīgo datu, bet droši var teikt, ka te kon-
fliktu gadījumi pārsniegs, 6000.

Ar strādnieku darba algām vēl saistās jautā-
jums par virsstundām, virsdarbiem. Statistika rā-
da, ka vienā otrā rūpniecības nozarē ļoti lielos ap-
mēros strādā akorda darbus, ,Šī akorda darbu
strādāšana norāda tik uz darba cilvēku materiālo
stāvokli. Tanīs .darba nozarēs, kur strādnieks var
pietiekoši nopelnīt savai ģimenei 8 darba stundās,
viņš nav spiests strādāt virsstundas vai akorda
darbus, kās ir kaitīgi veselībai. Katra mašīna, ko
pārlādē, priekšlaicīgi sabojājas, un tāpat tas ir ari
ar strādnieku. Statistika rāda, ka akorda darbi
stipri vien vairojas. 1923. gadā uz akorda strādāja
tikai 12% no visiem algotiem darbiniekiem, bet
1929. gadā akorda darbus, strādāja jau 31%. Tā tad
jūs, kungi, redzat, ka nedaudz gados akorda darbu
strādnieku skaits ir pavairojies trīskārtīgi. Kur
meklējama atbilde? Sliktos darba apstākļos! Ja
viens cilvēks Liepājā, strādādams sērkociņu fabri-
kā 8 stundas, nopelnī .dienā /l latu 20 santimu, vi-
ņam nav citas izejas, kā strādāt 12 stundas, lai no-
pelnītu 2 latus.

Līdz ar lielāku darba stundu skaitu vairojas arī
saslimušo skaits, vairojaisInvalidu skaits un vairo-

_____



1209 Latvijas Republikas III Saeimas V s es i j as, 36. sēde 1930. gada 15. aprīli. 1210

jastie sociālie izdevumi, kas saistīti ar šīmparādī-
bām. No vienas puses» jūs domājat, ka tā ir liela
laime, ja strādnieks strādā garāku darba laiku, bet
ta tas nav. Varbūt tā ir laime atsevišķam uzņēmē-
jam, bet valstij tā ir nelaime. No valsts, interešu
viedokļa butu labi, Ja strādnieks normālā darba lai-
ka varētu nopelnīt tik daudz, cik nepieciešamuspaša
un ģimenes i_ztikai._ Tad strādnieks būs darba spē-
jīgs !idz_ pēdējai mūža dienai un negulsies smagi uz
valsti ka sociāli apgādājamais. Tā ir patiesība, ko
neviens nevar apstrīdēt.

Tagad mēs esam nonākuši tādā stāvoklī, ka
akorda darbi dominē — to ir vairāk par 60%. Me-
tālrūpniecībā akorda darbus strādā 45% un tikai
55% strādnieku strādā normālo darba laiku. Trans-
porta darbos akorda darbu strādā 55%, un tikai
45% «trādā normālo darba laiku; ķīmijas rūpnie-
cība 40% strādā akorda darbus un 60% — normālo
dartba laiku; gumijas fabrikās akorda darbus strādā
45%, apavu rūpniecībā — 45%, arī apģērbu rūpnie-
cībā ir tas pats. Nav nevienas rūpniecības, nozares,
kur akorda darba strādātāju procents būtu, zem 25.
Tas liecina, ka strādnieku darba algas ir tik zemas,
ka viņi spiesti strādāt ilgāk, lai nopelnītu tik daudz,
ka būtu iespējams eksistēt.

Tiešā sakarā ar akorda darbiem stāv viena asi-
ņaina rubrika — nelaimes gadījumi. Vislabāk šo
akorda darbu kaitīgumu; rāda bīstamos apmēros
pieaugušie nelaimes, gaidījumi. 1927. gadā bija tikai
700 nelaimes gadījumu; ja arī par to laiku nav
pilnīgas reģistrācijas, katrā ziņā nelaimes!gadījumu
skaits nebūs lielāks par pāris tūkstošiem. Tagad
nelaimes gadlijumu visā Latvijas saimnieciskā dzī-
vē ir 'vairāk par 21.000 gadā. Šogad mūsu
rūpniecībā ir .tikai , 67.000 ' strādnieku, bet
nelaimes gadījumu ir 21.000. Protams, gal-
venais nelaimes gadījumu procents krīt uz rūp-
niecību. Lauksaimniecībā gada laikā ir ne vairāk
par pāris tūkstošiem,nelaimes gadījumu, tāpēc var
teikt, ka attiecībā uz lauksaimniecību šis jautājums
nav vēl tik bīstams.

Runājot par rūpniecību, jāsaka, ka mūsu rūp-
niecībā k! dažas tādas, nozares, kas gada laikā .sa-
kropļo katru trešo strādnieku. Piemēram vispārē-
jās apdrošināšanas sabiedrības darbība uzrāda se-
kojošo ainu. Raktuvēs un akmeņlauztuvēs nodar-
bināti 268 strādnieki, un gada laikā sakropļoti 35
strādnieki; tā tad šinī nozarē gada laikā sakropļoti
39% no visiem šinī nozarē nodarbinātiem strādnie-
kiem. Tad nāk kokrūpniecība, kurā nodarbināti
5624 strādnieki, bet gada laikā sakropļoti 460 strād-
nieki, kas ir 35%. Metālrūpniecībā nodarbināti 6722
strādnieki, gada laikā sakropļoti 1918 strādnieki,
jeb 28,5%. Papīra rūpniecībā nodarbināti 2960 strād-
nieki, gada laikā sakropļoti 653 strādnieki jeb 22%.
Transportā nodarbināti 8000 strādnieku, gada laikā
sakropļoti 1690 strādnieki jeb 21%. Keramikas rūp-
niecība nodarbināti 3245 .strādnieki, gada laikā sa-
kropļoti 679 'strādnieki.

No minētā mēs redzam, ka nav mums: tādas
rūpniecības nozares, kur sakropļošanas gadījumu
būtu mazāk par 12%. Zemākais procents ir 12,7,
augstākais — 39,2. Mlan' jāsaka, ka grūti būs at-
rast otru tādu valsti, kur nelaimes gadījumu skaits
pieaugtu tik bīstamos apmēros gadu no gada. Gada
laikā, kā jau teicu, notiek 21.000 nelaimes gadījumu.
Protams, visi nav bīstami nelaimes gadījumi, bet
apmēram 10% ir tādu, kas prasa ilgāku ārstēšanu,
un no šiem 10% atkal apmēram, 10% būs tādu, kas
prasa pensionēšanu. (F. Šēlera starpsauciens.) Jā,
1% ir tādu, kuriem ir tā laime iegūt pensiju; uz visu
mūžu. Tas taču būtu drausmīgi, Šēlera kungs, ja
no visa nelaimes gadījumu skaita 10% būtu tādu,

kuru dēļ būtu jāmaksā mūža pēnsijaJa pie šiem
lieliem skaitļiem mums būtu 10% tādu, kas dabū
mūža pensiju, tad arī pašam apdrošinašainas sabie-
drībām tas nebūtu pa spēkam, bet ņemot proporcio-
nāli rūpniecībā nodarbināto strādnieku skaitu un
nelaimes gadījumu skaitu, jāsaka, ka šinī ziņa mes
stāvam pirmajā vieta. Es domāju, ka tas ir liels
tautsaiimnieciīks zaudējums, ja_ strādnieks ir atrauts
no darba nelaimes gadījuma dēļ kaut ari nedēļu vai
mēnesi. Nav gandrīz neviena tāda nelaimes gadī-
juma, kura sekas būtu darba spēju zaudēšana tikai
pāris dienas. Visi nelaimes gadījumi prasa_ vairāk
darba dienu darba spējas zaudēšanu. Ja aprēķinam,
cik darba dienu ir zaudēts gada laika, tad redzam,
ka tas ir ļoti liels tautisuiminiecisks zaudējums.

Pa lielākai daļai nelaimes gadījumi notiek pār-
mērīgi garā darba laika dēi strādnieku pārpūlēša-
nās dēļ, jo ja cilvēks ir pārpūlējies, ja viņš ir fiziski
un garīgi noguris, Viņš nav tik uzmanīgs, ka nor-
mālos apstākļos, un tāpēc biežāk notiek nelaimes
gadījumi. Tas ir viens iemesls, viena atbilde šiem
nelabvēlīgiem skaitļiem. ,

Otrs iemesls, otra atbilde tiem ir slikti nostādī-
tā darba aizsardzība. Tā arvien ieņem otro vietu.
Man kā par brīnumu jāsaka, ka apdrošināšanās^

sa-
biedrības, kam vajadzētu rūpēties, lai butu iespēja-
mi maz nelaimes gadījumu, gandrīz neka nav da-
rījušas šinī virzienā. Viņu darbs ir tik vienmuļīgi.;
tik birokrātiski iekārtots, ka viņas atzīst par savu
pienākumu vienīgi konstatēt nelaimes gadījumus,
sniegt ievainotiem cilvēkiem medicīnisko palīdzību,
ārstēt viņus un, ja vajadzīgs, izmaksāt pensiju. Tas
ir vis©. Svarīgākais apdrošināšanas sabiedrību uz-
devums gan ir rūpēties par nelaimes gadījumu no-
vēršanu, iekārtojot darbu tā, lai notiktu iespējami
maz nelaimes gadījumu.

Apdrošināšanas sabiedrību budžeti rāda šādu
ainu. 1928. gada budžets bijis_tuvu pie 4.000.000
latu, bet nelaimes gadījumunovēršanai ziedoti tikai
— 10.000 latu. 1929. gadā budžets tāpat bijis ap-
mēram 4.000.000 latu, bet nelaimes gadījumu no-
vēršanai — tikai 7000 latu. Ņemot proporcionāli
katram nelaimes gadījumam, nelaimes gadījumu no-
vēršanai izdots apmēram 33 'santimi. ?? Es domāju,
jaapdrošināšanassabiedrībās būtu cilvēki ar drusku
plašāku sociāli-pOlītisku skatu, tad taču viņi sapra-
stu, ka ja 33 santimu vietā dotu kaut vienu latu no
nelaimes gadījuma, tad ar to viņu budžeta butu ie-
taupīti 10 lati uz katru nelaimes gadījumu. Arze-
zemēs, kur darba devēji ir vairākuma apdrošinā-
šanas sabiedrībās, viņi neskatās uz saviem uzdevu-
miem tik aplami; tur šai virzienā ir plašāka darbī-
ba, tur saprot, ka vismaz par 10% no visiem ne-
laimes gadījumiem, atbildība krīt uz sliktu aizsar-
dzību, uz to, ka strādniekam nepaskaidro viņa pie-
nākumus, nebrīdina no nelaimes gadījumiem, neie-
rīko pie mašīnām aizsargus. Tas ir viens, iemesls,
kāpēc nelaimes, gadījumu skaits pie mums tā pieaug.

Un nu mazliet par to, kāds liktenis sagaida sa-
kropļotos. Muirras ir likums, kurš saka, ka sakrop-
ļotiem ir tiesība dabūt ārstēšanu, un, ja viņš ir zau-
dējis darba spējas, viņam ir tiesības saņemt pensiju.
Bet, saprotams, katru likumu Var piemērot dažādi.
Vienam un tam pašam nelaimes gadījumam var pie-
mērot labākus noteikumus un sliktākus noteikumus.
Jāsaka, ka mūsu apdrošināšanas sabiedrības, seviš-
ķi, kas zīmējas uz lauku apdrošināšanas sabiedrī-
bām, pieturas pie principa — izvairīties no pensijas
maksāšanas. Un ja nu šos: cietējus nevar noraidīt,
ja nevar viņiem ieskaidrot, ka viņi nav šim'likumam
padoti, tad noliek viņus pie ārstēšanas vissliktākā
stāvoklī un, piešķirot pensiju, noliek to iespējami
zemāku. Lauku apdrošināšanas sabiedrība nogāja
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pat tik tālu, ka visus laukstrādniekus, kas saņēma

»
darbus uz akorda, izsludināja par sīkipašniekiem;
piemēram, kāds malkas strādnieks apņēmies skaldīt
malku uz asīm, un nu ir iztulkots;, ka viņš ir uzņē-
mējs. Ja kāds saņēmis akmeņu spridzināšanu uz
gabala, tad atkal iztulkots, tā, ka strādnieks ir uzņē-
mējs, un tā noraidīta vesela virkne nelaimes gadīju-
mos cietušo, kur pēc būtības nevarēja būt šaubu,

»
ka tie ir _algas strādnieki un ka viņiem ir tiesība
saņemt zāles un pensiju.

Jāsaka, ka arī vispārējā apdrošināšanas sabied-
rība nav bez grēkiem. Arī viņai ir stipra tendence
izvairīties no saviem pienākumiem. Te tās lietas

(
jāsadala divās kategorijās. Pensiju kommisijā, kur
ir arī pašu apdrošināto pārstāvji vai viņu organi-
zāciju pilnvarotie, viss notiek vairāk pēc likuma, jo
tur ir klāt ieinteresētā puse, kas seko likuma izpil-
dīšanai. Bet likums nosaka, ka par visiem' nelai-
mes gadījumiem, kur līdz 10% cietušo zaudē darba
spējas, lemj apdrošināšanas sabiedrības valde, un
tur strādnieku pārstāvju nav. Tur mi taisni ir biju-
si novērojama zināma tendence. Piemēram vispā-
rējās apdrošināšanas sabiedrības Liepājas pārstāvis
kādā stipri smagā sakropļošanas gadījumā atzinis
vienu cietušo strādnieku par simulantu un noraidījis
viņa prasību. Viņš iesniedzis sūdzību pensiju kom-
misijai, un šī kommisijā vienbalsīgi atzinusi, ka ne-
laimīgais strādnieks ir zaudējis 40% darba spēju un
ka viņam jāsaņemattiecīga pensija. Ir bijuši arī vēl
citi gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrības pār-
stāvji uz vietām, kur pār viņiem nav uzraudzības
un kur viņi nav padoti nedz darba inspekcijas, nedz
kādas citas organizācijas uzraudzībai, kur strādnie-
ki^ nav organizēti, kur nav bijis iespējams sekot šo
pārstāvju rīcībai, ļoti nedibināti ir noraidījuši tādus

(
cietušos, kam ir tiesības saņemt pensiju un ārsta pa-
līdzību. Tas.jprotamsi, būtu novēršams, un cerams,
ka, likumu pārstrādājot, Saeimas kommisijā to ie-
vēros.

Arī pensiju normasjr mazas. Mums ir izvilku-
mi par caurmēra pensijām, un jāsaka, ka valsts uz-
ņēmumos cietušie saņem caurmērā 220 latu gadā,
bet apdrošināšanas sabiedrībās pensiju normas ne-
pārsniedz caurmērā 200 latu gadā. Tikai nedaudz
gadījumos piespriesta visaugstākā likumā paredzētā

t

pensijas norima; ja, piemēram, nelaimes gadījumā
pilnīgi_ zaudēta acu gaisma, vai strādnieks sakrop-
ļots ta, ka nevar bez cita palīdzības iztikt, tad pie-
spriež visaugstāko normu, t. i. 75% no pilnas dar-
ba algas.

Sakarā ar nelaimes gadījumu vairošanos vairo-
jas ari smago.nelaimes gadījumu skaits, tādu nelai-
mes gadījumu, kuru rezultāts ir nāve. Tādu gadī-
jumu skaits dažus gadus atpakaļ nepārsniedza.20.
1928. gada to bija jau 81. Par 1929. gadu statistikas
nav, bet jau tagad var spriest, ka šis skaits būs
jau atkal pieaudzis. _Ir ļoti slikti, ka Tautas lābklā-
un butu zināma iespēja sekot, vai nelaimes gadījumi
jumiem, kas notiek valsts uzņēmumos. Valsts uz-
ņēmumi nodarbina gandrīz 10.000 strādnieku. Pen-
sionējamo Skaits llīdz šim ir sasniedzis gandrīz 400.
Mums iespējams spriest tikaipar tiem, kam izsniedz

t

pensiju; turpretim- par tiem nelaimes gadījumiem,
kas beidzas tikai ar ārsta palīdzību un darba spēju
zaudēšanu uz laiku, nav reģistrētu datu, Bet arī te
nebūs labāk — vismaz ne daudz labāk kā privātos
uzņēmumos. Tapēe ]r nepieciešami Tautas labklā-
jības ministrijai gādāt par statistiku par nelaimes
gadījumiem vafets uzņēmumos, lai varētu spriest
un butu zināma iespēja sekot, vai nelaimes gadījumi
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valsts uzņēmumos pieaug, vai samazinās, vai arī
šeit nav vajadzīga nopietna uzraudzība. Kara mi-
nistrijas uzņēmumos smagi nelaimes gadījumi no-

tiek ļoti bieži. Nelaime tā, ka darba inspekcijai nee-
sot iespējams tur iespiesties. Liepājā katru gadu
notiek smagāki nelaimes gadījumi — gan pagatavo-
jot granātas, gan citos bīstamos, darbos. Šie ne-
laimes gadījumi prasa vairāk upuru uzreiz. Tie rā-
da, ka darba aizsardzība iir ļoti sliktā stāvoklī. Uz
cilvēku skatās vienkārši ikā uz priekšmetu. Tāpēc
Tautas labklājības ministrijai vajadzētu te rīkoties
daudz stingrāki. Pamata nelaime ir tā, ka mūsu
darba inspekcijai ir tikai padoma devēja tiesības.
Vajsts iestādes darba inspekcija ir gandrīz bez-
spēcīga. Tur darba rīkotājsvar darīt, kā viņam
gribas, un ja tur nebūtu nekāda iespaida arī attie-
cīgam arodbiedrībām, tad arLte nelaimes gadījumu
skaits butu pieaudzis tāpat kā privātrūpniecībā.

Mūsu strādini ēku saimniecisko stāvokli lielā mē-
ra raksturo arī bezdarbnieku, skaits. Arī tas ir zi-
nāms barometrs,_kas rāda, kādos saimnieciskos ap-
stākļos dzīvojmūsu algotie darbinieki. Bija laiks,
kadjnnms līkas, ka bezdarbs tiešāmmazināsies, bet
pēdējie 4 gadi rāda, ka bezdarbnieku skaits katru
gadu nemitīgi kāpj. Katrs gads dod mums klāt vai-
rāk tukstošujbezdarbnieku. (G. Mīlberga starpsau-
ciens.^ — Mēs pašlaik, godājamais Mīlbergakungs,
nerunājam par Dānijas Tautas labklājības ministri-
jas budžetu, bet par Latvijas Tautas labklājības mi-
nistrijas budžetu, Ja Jums jr vēlēšanās disputēt par
apstākļiem ārzemes, tad es pirmā izdevīgā gadījumā
neatteikšos to darīt, bet papriekš atļaujiet man beigt
šo — tad esi Jums. radīšu ainu, kādi ir apstākļi ār-
zemes

^
(G. Mīlberga starpsauciens.) Nu, es Jums

varu but piepalīdzigs, ja Jūs neesat pietiekoši infor-
mēti, kāds šis jautājums ir ārzemēs.

Sākot ar 1925. gadu bezdarbnieku skaits nemi-
tīgi ir audzis, Saprotams, vasaras mēnešos jautā-
jumsmav tik akūts., jotad viena daļa strādhiefcu aiz-
iet lauku darbos, otra daļa — valsts darbos un tre-
šadaļa — pašvaldību darbos. Bet sākot ar oktobra
mēnesi darba biržas ir atkal pārpildītas darba mek-
lētajiem,, un bezdarbnieku skaits pārsniedz 10.000.
Ta šogad bija 15.000 bezdarbnieku; lai gan oficiālie
skaitļi radīja, ka ir_ tikai 12.000 bezdarbnieku, mums
jāievēro, ka daudzas pašvaldībās vēl nav noorgani-
zētas darba biržas un tāpēc tur bezdarbniekus arī
nereģistrē. Arī sabiedriskie darbi nav kārtīgi noor-
ganizēti, un bezdarbnieki kā uz lielu laimi skatās, ja
dabu strādāt sabiedriskos darbos par Ls 1,50 līdz
Ls 2.— dienā. _ Bezdarbniekus sadala zināmās ka-
tegorijas; piemēram pirmā kategorijā ir bezdarbnie-
ki ar 5 ģimenes locekļiem:, otrā kategorijā — bez-
darbnieki ar 4 ģimenes locekļiem u. t. t; bezdarb-
niekiem ar vienu bērnu nav izredzes darbu dabūt.
Visus pabalstus valdība ir likvidējusi. Ja bezdarb-
nieks griežas pie valdības pēc pabalsta, viņam vien-
kārši pasāka, lai tikai iet pie darba; — bet darba
nedod. Statistikas dati rada, ka sabiedriskos dar-
bos var nodarbināt tikai % no visiem reģistrētiem.
Tapec dīka stāvošu strādnieku 1926. gadā bija 5100,
gadu velak — 6000, 1928. gadā — 6400 un 1929 ga-
dā — 7700.

Turpretim līdzekļi sabiedrisko darbu rīkošanai,
ja arī netiek samazināti, stāv vismaz uzi vietas; tie
ir nostabilizējušies, uz 1.000.000 latu un pāri par to
neiet. Drīzāk vel atrauj dažus simts tūkstošus, la-
tu, nevis pieliek Māt. (Starpsaucieni.) Tas. pierāda,
cik aplamu polītiku jus attīstāt. Ko jūs gribat ap-
mānīt? Vai paši sevi, vai savus vēlētājus? Ja jūs
paši esat spiesti prakse atzīt, ka 1.000.000 latu ir
par maz_ sabiedrisko darbu sarīkošanai, kādēļ tad
jus kaunaties^ uzņemt budžetā vairāk? Jums vaja-
dzētu paredzēt tik daudz līdzekļu, ka būtu iespējams
izstrādāt zinaimu projektu sabiedrisko darbu sarīko-
šanai. Jus sapratīsit, ka tāds darbs, ko rīko steigā.
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tikai tad, kad bezdarbnieku armijas šturmēMinistru
kabinetu, kad tas demonstrācijās iziet uz ielas, ne-
var but tik ražīgs, ka darbs, par kuru ir padomāts
jau iepriekš. To atzīsit arī jūs. Bet kāpēc jūs par
to nerūpējaties agrāk? Tāpēc es saku, ka jūsu rī-
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cība bezdarba apkarošana ir pilnīgi aplama. Ja: ne-
var iztikt ar 1.000.000 latu, tad jāuzņem budžetā.
lielāka summa, Iepriekšējie gadi ir pierādījuši, ka
mazākka ar 2 miljoniem latu valdība nekad nav iz-
tikusi. Arvien ir bijuši vajadzīgi tuvu pie 2 miljonu
latu, bet budžeta ir tikai 1 miljons latu. Tāpēc jā-
saka: ja valdība grib rīkoties daudzmaz saprātīgāk,
tad viņai vajaga grozīt savu līdzšinējo taktiku.

Sakarā ar .bezdarba jautājumu ir stādāms arī
ārzemnieku ievešanas jautājums, Mēs nebūt neno-
stājamies uz tāda viedokļa, ka Latvijai apkārt būtu
jabuveKinas jmuris, lai viņā neieplūstu strādnieki
no citam; zemēm,. Tā tas nav! Ja ārzemnieku ie-
braukšana Latvijā notiktu tikai tādos apmēros, par
cik ārzemnieku strādnieki paši labprātīgi brauc
darbu meklēt, tad pret to nekā nevarētu iebilst, bet

»
pie mums valdība pati' organizēti rūpējaspar ārzem-
ju strādnieku ievešanu, ko nedara neviena cita
valsts, izņemot tikai Franciju. (K Ulmanis no vie-
tas: «Kāpēc viņi brauc iekšā?») Tāpēc, ka jūs vi-
ņus ievedat! Ja viens Latvijas bezdarbnieks grib
dabūt pazeminātu taksi braucienam pa dzelzceļu uz
laukiem savā darba: vietā, tad viņš nevar dabūt bi-
ļeti par_ pazeminātu maksu, bet valdība šinīs die-
nās ir lēmusi par dzelzceļa tarifa samazināšanu ār-
zemju strādniekiem. Savām .lauksaimniecības or-
ganizācijām valdība dod vairāk desmittūkstošu la-
tu. Un kam? Taisni ārzemju strādnieku ievešanai!
Francija ir tādā laimīgā stāvoklī,ka viņai ir tik liels
darba: spēka pieprasījumsi, ka bezdarbnieku Francijā
nemaz nav. Uz 40 miljoniem iedzīvotāju Francijā ir
tikai daži simti bezdarbnieku, bet Latvijā uz 2 mil-
joniem iedzīvotāju, uz 67.000 rūpniecībā nodarbinā-
to un 180.000 lauksaimniecībā nodarbināto strādnie-
ku ir 15.000 bezdarbnieku. (K. Ulmaņa starpsau-
cies.) Jnms loti nepatīk viens labs piemērs. Jūs
gribat, lai es minu tādus piemērus, kasi Jums patī-
kami.

Runājot par bezdarbniekiem, es jau aizrādīju uz
valstīm, kur bezdarba nemaz nav. Ja arī tagadējā
Dānijā ir vairāk desmittūkstošu bezdarbnieku, tad,
man šķiet, tur ārzemniekus nemaz nelaiž iekšā. Di-
vas dienas atpakaļ man bija izdevība; sarunāties ar
Dānijas arodbiedrības priekšsēdētāju. Viņš uzsvēra,
ka Dānijā valdība neizdodot neviena santīma ār-
zemnieku strādnieku ievešanai. Ja kāds to darot,
tad tās esot privātas lauksaimnieku organizācijas,
kas rīkojoties ar saviem līdzekļiem. To arī mēs
varam prasīt, un tikai to mēs:arī prasām. Mēs pra-
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sām, lai valdība nenodarbojas ar bezdarbnieku pa-
vairošanu Latvijā, lai valdība neizdod valsts līdzek-
ļus ārzemju strādnieku ievešanai. Ja kāds pie mums
atbrauc, ja viņš to dara labprātīgi ar saviem līdzek-
ļiem, mums tur nekā nav pretim,, bet ja valdība pati
ieved ārzemju strādniekus, tad tas nozīmē darba al-
gas nosišanu. (Starpsaucieni pa labi.) Šādai rīcī-
bai ir darba algas nosišanas raksturs! (Starpsau-
cieni pa labi.) Kāpēc tad jūs ievedat strādniekus
no ārzemēm? — Jūs taču viņus ievedat, lai ar šiem
ievestiem tūkstošiem strādnieku pazeminātu Latvi-
jas laukstrādnieku darba algas. Pret šādu rīcību
mes protestējam. Valdības līdzdalība ārzemju strād-
nieku ievešanā ir rūpēšanās par darba devēju ka-
batu, un šīs rīcības, asais gals ir vērsts pret Latvijas
strādnieku interesēm, Ar tiem tūkstošiem strādnie-
ku, ko jūs ievedat no Polijas un Lietuvas, jūs gri-
bat iespaidot Latvijas laukstrādnieku algas. Tur ir

tas noslēpums. (Starpsaucieni pa labi.) Jums ne-
patīk, ka mēskritizējami šādu valdības rīcību.

Otrs jautājums, kam ir ciešs sakars ar šo lietu,
ir ārzemnieku ievešana rūpniecībā. Arī šinī ziņā
mēs nostājamies uz tāda viedokļa, ka nekā nevar
iebilst, jakāds ārzemnieks, iebrauc pie mums mek-
lēt darbu un viņš pats to kaut kur atrod. Bet pie
mums ir vairāk rūpnieku, kas katru gadu pieprasa
speciālistu ievešanu. Tā tas ir vairāk rūpniecības
nozarēs, bet sevišķi to praktizē tekstilrūpniecība.

Aizbildinās ar kvalificēta darba spēka trūkumu
Latvijā. Kā ir ar kvalificētiem strādniekiem pie
mums? Taisnība, ka kvalificēto strādnieku skaits
pie mums gadu no gada samazinās. Kāpēc tas. tā?
Tāpēc, ka valdība neveicina aroda izglītību. Nevie-
nā budžetā ne saMiimu nav paredzēts arodizglītības
veicināšanai. Vienīgais, kas ko dara, ir pašvaldības
ar saviem vājiem; līdzekļiem) slikti nostādītās arod-
skolās. Arodimācības jautājums pie mums ir pašā
beidzamā vietā. Klāt māk vēl sliktie saimnieciskie
apstākļi. Agrāk strādnieks varēja sūtīt savus bēr-
nus mācīties arodā, tāpēc ka viņš nopelnīja pietie-
koši savas ģimenes uzturēšanai. Viņami bija iespē-
ja dot dēlu amata mācībā uz 2—3 vai 4 gadiem. Ta-
gad strādnieks to nevar, jo pelnot dienā caurmērā
tikai 2—3 latu, viņš gaidīt gaida, kad varēs atdot
savu 14—15 gadus veco zēnu par pilntiesīgu strād-
nieku rūpniecībā. Tagad, kad strādniekam

^
pieaug

dēls, viņu tūliņ liek darbā, kā pieaugušu strādnieku.
Nav iespējams strādniekam tagadējā saimnieciskā
stāvoklī pie tagadējās saimmieeilskās mazasinības,
kāda valda Latvijā, dot savu dēlliumācīties arodā, un
tāpēc viņš nodod to jau jaunības gados kādā rūpnie-
cības nozarē par strādnieku. Ja valsts nenāks pa-
līgā, ja nerūpēsies par kvalificētu strādnieku izglīto-
šanu, tad ārzemju strādnieku ievešana būs nepiecie-
šama jo tālāk, jo vairāk. Valsts bezdarbība šai ziņā
ir pilnīgi nesaprotama un nosodījama.

Mūsu rūpniecībā ir nodarbināts arī ļoti liels
skaits sieviešu. Ar strādājošām sievietēm Latvija
no Eiropas valstīm, ja ierēķina pat tālas zemes, ie-
ņem pirmo vietu. Latvijā strādā 56%. sieviešu. Tā-
da procenta nav nevienā viaMā. Tas arī raksturo
mūsu strādnieku slikto saimniecisko stāvokli. Ja
ģimenes, galva nevar nopelnīt ģimenes uzturēšanai
nepieciešamos līdzekļus, viņš ir spiests likt darbā
sievu. Francijā strādā 42% sieviešu, Vācijā —
35%, Anglijā — 25%, Norvēģijā — 21%, Holandē —
18% un Amerikā — tikai 16%—11%. Tā tad Latvi-
ja ir pirima valsts,, kura strādājošu, sieviešu ir vislie-
lākais skaits. Rūpniecībā no 67.000 algas strādnieku
22.000 ir taisni sievietes. Tās strādā tieši rūpniecī-
bā, fabrikās. Visā saimnieciskā dzīvē, ieskaitot lauk-
saimniecību, mums; ir darbā pāri par 45.000 sieviešu.
Sievieti mūsu darba devēji uzskata par vislētāko
darba spēku, un ir veselas rūpniecības nozares, ku-
ras speciāli balstās tikai uz sievietes darba spēka
izmantošanu. Pirmā vietā te stāv tekstilrūpniecība,
tad pārtikas un garšas vielu rūpniecība, ari tabakas
un sērkociņu rūpniecība. Visas tās ir nozares, ku-
rās 80%—90% no visiem strādniekiem ir sievietes.
Viņu darba algas ir ārkārtīgi zemas. Sievietes dar-
ba alga V caurmērā Ls 1,75 dienā, iekalkulējot arī
Rīgas rūpniecībā nodarbinātās sievietes. Ja
ņemsim tikai provincēs rūpniecību un tās strād-
nieču caurmēra algas, tad tā nebūs lielāka par 1 Jā-
tu dienā. Provincē ir daudz vietu, kur sievietes ne-
izpelnī pat vienu latu dienā, un sērkociņu fabrikās
provincē sievietes uzskata par laimīgu gadījumu, ja
viņas pieņem darbā ar viena lata algu dienā.

Uzraudzības; par sieviešu nodarbināšanu, par
virsstundām, par virsstundu samaksāšanu, par atva-
ļinājumiem un par visu pārējo darba aizsardzības
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jautājumu nokārtošanumav absolūti ,nekadas._Musu
darba inspektori ir tā .apkrauti ar algas sūdzību
caurskatīšanu, ka šinī virziena viņiem nav nedz lai-
ka, nedz iespējas ko darīt un tagadeja[s_ resora
vadītājs arī nekā nedoma līdzēt, jo tagadēja valdī-
ba viņam neļauj par to domāt. _ Nevar, saprotams,
vienā ministrijā gribēt ko vairāk, ja valdība pati
uz to nepamudina, ja valdība pati ir ieinteresēta,
lai neviens nedrīkstētu neka darltpat pie labākas
gribēšanas, jo veca paruna saka: kāda valdība, tāda
ticība. Ja kāds ierēdnis izrādās/ drusciņ enerģiskāks
pastāvošo likumu sargāšanā un pildīšana^

tad _sa-
protams, drīz vien attiecīgais darba devējs, kāda
firma vai' organizācija, griežas pie savas partijas lī-
dera un ar Šēlera vai Firksa iespaidu panāk jautā-
juma .nokārtošanu tā, ka ta pārāk centīga ierēdņa
drīz vien vairs nav tanī vieta, kur viņš bija. Tā-
pēc ir dabīgi,ka Tautas labklājības ministrija ari at-
tiecībā uz sieviešu darba aizsardzību valda pilnīga
tumsa, nav nekādas iniciatīvas, un to :nedrilkst_ iz-
rādīt arī atbildīgie ierēdņi. Ministris ir tagadējas
koalicijas vergs. Viņš dara tikai to, ko viņam pa-
vēl, un varbūt ne sevišķi centīgi dažreiz izpilda to,
kas viņam jādara. Darba laika likuma ir paris pan-
tu, kas uzliek valdībai pienākumu gadat, lai zinā-
mās sieviešu veselībai,kaitīgas rūpniecības nozares
darbs tiktu uzraudzīts. Darba laika likums pastāv
10 gadu, bet nav izstrādātas pat instrukcijas par šo
pantu realizēšanu. Tāpēc _slimo kasu statistika .ra-
da, ka ļoti bīstamos apmēros vairojas strādnieču
saslimšana taisni tanīsi darbos, kur vajadzīga spe-
ciāla uzraudzība. Šinī ziņa valdība netur par va-
jadzīgu ko darīt, un Tautas labklājības ministrija
skatās caur pirkstiem uz šo likuma pantu rupju pār-
kāpšanu. Valstī, kur rūpniecība nodarbinātu sie-
viešu 36%, gan varētu prasīt, lai butu speciāls in-
spektors, Ikas uzraudzītu sieviešu darba speķu, kas
rūpētos, skatītos un sekotu sieviešu darba aizsardzī-
bas jautājumam. Mums par to neviens nedoma.
Mums piemēram gandrīz katru gadu doma tikai par
to, kā samazināt esošo darba inspektoru skaitu. Pa-
gājušā gadā, apspriežot budžetu, mes likām priek-
šā dibināt jaunu inspektora posteni arodimaceklu_un
darba jaunatnes uzraudzībai darba vietas: to musu
priekšlikumu) noraidīja. Šodien es gribu iesniegt
priekšlikumu, lai Tautas labklājības ministrija rū-
pētos par sieviešu darba uzraudzību,_ pavairojot
darba inspektoru skaitu. Saprotams, butu veļams,
lai sieviešu darbu pārraudzītu sieviete, kurai tas
jautājums ir tuvāk, jo prakse rada, ka darba devēji
izdara pret sievietēm pat tādus pārkāpumus, ko
sieviete-strādniece kaunas ziņot darba inspektoram
— vīrietim. Bieži gadās, ka sievietes darba vietas
morāliski pazemo. Šādas sūdzības diezgan bieži ie-
nāk attiecīgās arodbi.edrībās._ Bet Tautas labklājī-
bas ministrija nerūpējaspar šādu nebūšanu novērša-
nu. Mums ir viena darba nozare, kur sievietes no-
darbina nepie fiziska darba, bet vairāk pie viegliem
darbiem, proti — dzertuvēs, restorānos u. t. t. Dar-
ba likums nosaka, ka ir noliegts nodarbināt sievie-
tes tādos darbos, kas uzliek par pienākumu morā-
liski pazemoties. Nevienam nav noslēpums, ka re-
storānos par apkalpotājām pieneni jaunas meitenes

I

no darba ļaužu aprindām un maksā viņām tik zemu
algu, ka jārēķinās ar to, ka šīs sievietes būs spie-
stas citādi piepelnīt. Bet par šo jautājumu nerunā
un neinteresējās ne Tautas labklājības ministrija,_ne
arī citas iestādes. Man nav cerības, ka tagadējai
valdībai būs liela sajūslma par manu priekšlikumu
un viņa palielinās darba inspektoru skaitu. Man nav
cerības, ka mans priekšlikums atradīs dzirdīgas
ausis, lai gan tam tā vajadzētu būt, jo tas
ir ne tik vien strādniecības uzdevums, bet
katras pilsoniskas valdības uzdevums. Es ne-

ceru, ka manu priekšlikumu pieņems, bet to-
mēr ' es to iesniegšu un gribu redzēt, cik bus
tādu, kas uzdrošināsies balsot par šo priekšlikumu.

Tautas labklājības, ministrijas darbība ir stipri
kritizējama arī attiecībā pret kara invalidiem. Ne-
gribu runāt par šo jautājumusīkumos, jo domāju,ka
šai lietā ņems vārdu tie deputāti, kaim ir vairāk sa-
kara ar invalidu jautājumu. Kara invalidu jautāju-
mam gribu pieskarties tikai tikdaudz. cik man ir
gadījies novērot kādu neciešamuparādību Saeimas
petīciju komimisijā. Petīciju kommisijā Latvijas ar-
mijas atvaļinātie karavīri, invalidi bieži vien ie-
sniedz sūdzības, ka Tautas labklājības ministrija
nepiešķir pensijas tādiem karavīriem, kas zaudēju-
ši Latvijas armijā darba spējas. Katru gadu musu
tagadējā armija dod tuvu pie 60 kara invalidu, tas
ir tiešām ļoti liels skaits pie_,musu apmēram 20.000
lielās armijas. Bet nezin, kāda iemesla deļ attiecī-
gās Kara ministrijas iestādes, uzskata, par augstāko
gudrību, par savu augstāko bausli rūpēties par to,
lai kareivis, kurš Latvijas armija sabojājis savu ve-
selību, pensiju nedabūtu. Lieta faktiski nostādīta
tā, ka šī pensiju kommisijā atrak nepieņem lēmumu,
kamēr viņa nav saņēmusi atsauksmi no Kara mini-
strijas attiecīgām iestādēm. Atbildes pa lielākai, da-
ļai visas ir vienādas, un visas skan vienādi lako-
niski ka «tāda un tāda karavīra veselības sabojā-
šana'nestāv nekādā sakarā ar viņa darbību armija».
Tautas labklājības ministrijas ierēdņi neatrod par
vajadzīgu vēlreiz pārbaudīt attiecīga kareivja vese-
lību; viņi tikai pieliek savu zīmogu pie šīsi kara ie-
stādes pagatavotā lēmuma. Cietušais karavīrs var
žēloties vienā iestāde vai otra iestāde — nekur vi-
ņam glābiņa nav. Ir bijusi vesela virkne tādu gadī-
jumu, kur Tautas labklājības ministrija uz tamlīdzi-
gu lēmumu pamata ir noraidījusi pensijas pieprasīju-
mus. Es domāju, ka Tautas labklājības ministrijas
pensiju komimisijas, uzdevums ir jau nosprausts ar
likumu un ir pretlikumīgi, ja šī pensiju kommisijā
pati nepārbauda visus gadījumus, . bet lemj
pēc datiem, ko tai sniedz kara iestādes.
Viens par diviem — _ vai nu šie ka-
reivji ir pieņemti, nepārbaudot labi veselību,
vai armijā ir tik slikti apstākļi, ka gada, pat pusgada
laikā tie (sabojājuši savu veselību. Lai butu ša vai
tā, Tautas labklājības pensiju kommisijā nepietieko-
ši pārbauda Šo karavīru veselību. Par to man ga-
dījās runāt jauapspriežot pagājuša gada budžetu.
Tagad tautas labklājības ministris, ka es dzirdu, uz
koalicijas lēmuma pamata bija uzsācis pensionēja-
mo iDārbaudi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Višņa, at-
vainojiet! Kārtības rulli paredzētais runas laiks ir
izbeidzies. — Iesniegts priekšlikums —

pagarināt deputātam Višņam runas laiku par pusstundu.
Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi? Ie-

bildumu nav. Lūdzu turpināt runu!
J. Višņa (turpina,): Pagājuša gada Tautas lab-

klājības ministrija, salkara _ar valdības vispārējo po-
lītiku, ievirzīja citāsi_ sliedes arī slimo kasu darbību.
Negribu par šo jautājumušeit plašāk runāt, par to
mums būs jārunā tad, kad speciāli runāsim par sli-
mo kasu likumu, kas ir jau dienas kartība. Bet es
gribu pieskarties vienam jautājumam, kuram es ne-
varu paiet garām klusu, ciešot — tas ir slimoi kasu
aptieku jautājums. Es saprotu, ka nevar prasīt no
vienas valdības, ko varētu apzīmēt par darba devē-
ju izpildu komiteju, lai_ ta izturētos ar sevišķu lab-
vēlību pret sabiedriskām iestādēm, pret tādam _ie-
stādēm, kādas ir slimo kases, Bet vienu gan varētu
prasīt no valdības: lai tā izpilda vismaz tos liku-
mus.; kas pagaidām vēl pastāv un nav atcelti. Viens
tāds likums, ko Saeima pieņēma dažus gadusatpa-
kaļ, ir likums, kas paredz atvieglojumus tiesības sli-
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mo kasēm p_aša,m atvērt savas aptiekas. Tādām
lielam iestādēm kā slimo kasēm, kuras apvieno V4
miljona no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuras ir
spiestas rūpēties un savu darbu iekārtot tā, lai ar
tiem līdzekļiem, kas ir viņu rīcībā, būtu iespējams
sniegt labāku ārstēšanas veidu slimo kasu dalībnie-
ki em, ir vajadzīgas ari savas aptiekas. Tas taču
jāsaprot. Bet šīm iestādēm jāsaduras ar privāto
aptieku īpašniekiem. Tā tas notiek citās valstīs,
un ta tasi ir arī Latvijā. Man šķiet, varētu prasīt
no valdības, lai viņa vismaz ieņem zināmu neutrālu
viedokli cīņā_ starp sabiedriskam un privātām aptie-
kam. Bet jāsaka, ka Tautas labklājības ministrija
šim jautājumā ir nostājusies pilnīgi privāto aptieķ-
nieku pusē. Visus jautājumus, Ikas ir pacēlušies šinī
ziņa, Tautas labklājības ministrija pa lielākai daļai
ir_ izšķīrusi par labu, privātām aptiekām. Dažals ne-
dēļas atpakaļ mums bija izdevība spīdoši pārliecinā-
ties par to, cik lielu lomu var spēlēt viena privāta
aptieka gadījumā, ja viņas intereses saduras ar sli-
mo kasu interesēm. Tas ir tas skandaliozais
gadījums ar Rīgas slimo kasu starpbiroja ap-
tiekas atvēršanu. Visas Rīgas slimo kases no-
dibinājušas kopēju uzņēmumu — savu aptie-
ku, kas ierīkota labi moderni. Kad pienā-
cis moments, kad šī aptieka bijusi jāatklāj,tad —
tāpēc ka blāķus bijusi kāda privāta aptieka, un šis
privātais aptieķnieks ar iespaidīgu Saeimas frak-
cijas palīdzību bija panācis Tautas (labklājības mi-
nistrijā aizliegumu šo aptieku atvērt — aptieka at-
klāta gan, bet aiz slēgtām durvīm, kaut gan aptie-
kas atklāšanā piedalījies arī pats tautas labklājības
ministris un, ja nemaldos, arī demokrātiskā centra
ministris. Paši šie kungi, kā tas atreferēts avīzēs,
bijuši spiesti nobirdināt asaras par ļaunajiem ap-
stākļiem, kādi valdot Latvijas valstī, kur pašiem
ministriem jāatverot aptieka aiz slēgtām, durvīm.
Ta lieta tapa stipri nepatīkama, pie kam likuma
pārkāpšana draudēja izvērsties par sabiedrisku
skandālu, kas varēja «sagādāt nepatīkamas sekas arī
atsevišķiem ministriem. Un tikai tad ar lielām mo-
kāmatļāva Rīgas slimo kasēm atvērt savu aptieku
ār jādu noteikumu, ka aptieka jāiekārto tā, lai to
zināmā laikā pārceltu uz citu vietu, lai tā nekon-
kurētu ar privāto aptieķnieku. Tā ir nepielaižama
parādība, un tā notiek tādos apstākļos, kad paši val-
dības vīri samazina slimo kasu ienākumus, kad sli-
mo kasēsi spiestas iekārtot savu darbību tā, lai!pa-
nāktu iespējami lielu oikonomiju, lai ietaupītu lī-
dzekļus to uzdevumu veikšanai, ko likums uzliek
pār pienākumu slimo kasēm. No otras puses tā pati
valdība, kas samazina slimo kasu līdzekļus, grib
spiest silimo kases iegādāties zāles no privātiem, ap-
tieķniekiem par daudz dārgāku cenu, pārmaksājot
privātiem zāļu tirgotājiem. Protams, no privāto ap-
tieķnieku interešu viedokļa tā ir labai lieta; viņiem
patīk, ka rūpējas par viņu kabatas interesēm-. Bet
kur saduras privātu zāļu tirgotāju kabatas intereses
ar visas sabiedrības interesēm, tur mums ir tiesība
prasīt, lai valdība nenostājas šo privāto zāļu tirgo-
tāju kabatas interešu aizsargātāja lomā.

Tautas labklājības ministrijas budžetā ir uz-
ņemtas summas arī sociālās apgādes vajadzībām.
Mums pastāv likums par sociālo apgādi, kas uzliek
valdībai divējādus pienākumus. Pirmais pienākums
ir tas, ka valdībai jāārstē zināmas lipīgas slimības,
piemēram venēriskas slimības, valdībai jāārstē epi-
dēmiskas slimības un valdības pienākums ir piedalī-
ties sociālo likumu realizēšanā par tik. par cik paš-
valdības nav spējīgas šo likumu izpildīt. Tā tad
valdībai šis likums jau ir uzlicis saistības. Ja nu
šis likums pastāv spēkā jau4 gadus, tad būtu dabī-
gi cerēt, ka pie pareizas sociālās politikas katru ga-

KrSjumā Saeimas stenograļiskā
biroja, Rīgā. Saeimas laukums.

du budžeta tiks pavairoti līdzekļi sociālam vajadzi-

Mēs vairāk gadu no vietas esam prasījuši liku-
ma izdošanu, kas nodrošinātu vecuma pensiju. Tas
tiešām ir viens no mūsu sāpīgākiem jautājumiem.
Mums ir vairāk tūkstošu cilvēku, kuri ir tā sadiluši,
ka nespēj strādāt; mums ir arī vairāk tūkstošu cil-
vēku, kuriem laiks ir iet atpūtā, bet kuri kaut ka
pelnījās, pārpūlas, strādā pāri saviem spēkiem. Vi-
ņi neiet atpūtā vienkārši tāpēc, ka tad viņiem nav,
ko ēst, nav viņiem nodrošināta nekāda sabiedriska
palīdzība. Vajadzīgs šis likums ir, un ja arī tagad
tas nav vēl izdots, tad vismaz par tik, par cik li-
kums par sociālo apgādi nodrošina; pabalstu veciem
darba nespējīgiem, varētu prasīt, lai vismaz šī liku-
ma robežās valdība uzņemtu budžetā līdzekļus šī
jautājuma nokārtošanai. Bet ko mēs redzami? At-
tiecīgie pabalsti budžetā ir smieklīgi mazi; tie ir tik
niecīgi, ka nedod nekādas reālas garantijas,ka tiks
izpildīts kaut viens procents no tiem pienākumiem,
kais valdībai uzlikti. Piemēram lipīgu slimību ap-
karošanai paredzēti 600 latu. Dr. Reinharda kungs
atzīs, ko var izdarīt lipīgu slimību apkarošanai ar
600 latiem. Tur pietiek knapi Ministru kabineta
vienreizējai izdezinficēšanai pēc kādas stiprākas
raušanās ap pabalstu sadalīšanu koalicijas līderiem.
Jūs šo summu esat paredzējuši lipīgo slimību ap-
karošanai valsts apmēros. (Starpsaucieni.) Tā jū-
su slimība ir tik lipīga, ka tās apkarošanai nepietiks
šīs summas vienai dienai. . Kur nu vēl ar šo sum-
mu jūs. gribat apkarot (lipīgas slimības valstis ap-
mērā! Budžetā uzņemtie 600 latu patiesībā ir smiek-
līga summa, um tā ir uzņemta budžetā tikai, lai iz-
jokotu šīs valdības bēdīgo sociālo polītiku.

Tas pats jāsaka pie visiem citieni budžeta po-
steņiem. Ņemsim piemēram piemaksas slimo ka-
sēm. Apdrošināto skaits sakarā ar mūsu rūpnie-
cības attīstīšanos un strādnieku skaita pieaugšanu
ir palielinājies. Nāk klāt jauns skaits darbinieku,
nāk klāt zināms skaits strādnieku arī lauksaimnie-
cībā. Visa mūsu saimnieciskā dzīve nepārprotami
virzās uz priekšu, un aug arī apdrošināmo skaits.
Dabīgi, ka jāpavairojas arī valdības līdzekļiem, ko
prasa slimo kasu likums, bet budžetā uzņemti tie pa-
ši 3,5 miljoni latu, kas bija pērnā gadā, kaut gan pa-
ši ministrijas ierēdņi atzīst, ka slimo kasēm būšot jā-
piemaksā vismaz 4 miljoni. Jūs taču nedomājat par
šīs summas samazināšanu; ar savu slimo kasu liku-
ma grozīšanu jūs arī neparedzat mazākas piemak-
sas — jus tās_ tikai paredzat pārskaitīt citā fondā.
Tā tad jums tā summa būs vajadzīga visā pilnībā.
Kur jūs tagad ņemsit šo pusmiljonu latu? Finanču
ministris_ mums teica, ka pēc tagadējā lielā budžeta
ārkārtējā budžeta vairs nebūšot. To jūs esat solī-
juši un deklarējuši visu priekšā. Jūs deklarējāt, ka
nu, būšot pirmā valdība, kurai ārkārtējā budžeta
nebūšot. Kādā kārtā jūs dabūsit vajadzīgos līdzek-
ļus? Varbūt, tie būs. Bet valsts budžeta, summu,
Reinharda kungs, nevar padarīt atkarīgu no viena
deputata_ labās gribas, vai no starpsauciena, ka lī-
dzekļi bus. Tam jābūt likumā. Mums ir tiesības to
prasīt. Valdība to neizpilda. Saprotams, jums ir
vairākums, justo varat nolemt; be't tad jums atklāti
jāpasaka, ka jūs neesat izpildījuši tos likumus, kas
Saeima pieņemti.

To pašu varu teikt par vienu citu budžeta po-
steni —_ lauku iedzīvotāju ārstēšanu. Lauku iedzī-
votāju ārstēšanas; summa budžetā radās pirmo rei-
zi 1927. gada kreisās, valdības laikā. Tie bija 3,5
imiljoni_ latu, kas bija paredzēti arī pagājušā gada
budžeta. Šogad paredzēti šim nolūkam tikai 2.941.000
latu, Nepieciešami butu 3.447.000 latu, ko ir atzinu-
si arī pati ministrija. Bet jūs nevis palielināt, bet
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gan pamazināt agrāk paredzēto summu. Vai lauku
iedzīvotāju veselības stāvoklis ir tāds, ka var sa-
mazināt viņu ārstēšanai paredzēto summu? Ja
jums ir tāda statistika, tad nāciet un pieradait, ka
šī summa atbilst lauku veselības stāvoklim. Ja
jūs to pierādīsit, tad jums būs taisnība. Kamēr jus
to nevarat pierādīt, tikmēr man jāapgalvo, ka šī
summa ir par mazu, ka vajadzīga vismaz tāda pat
summa, kāda bija pagājušā gada budžeta. Lauku
iedzīvotāju prasības pēc ārsta un zaļiem katru gadu
vairojas. Tas ir dabīgi, jo divos pēdējos gados
lauku iedzīvotāju vairākums, sevišķi Latgales iedzī-
votāji, vēl nezināja, ka šādas tiesības viņiem ir.
Prakse pierāda, ka šogad vajadzīga ne tikai iepriek-
šējo gadu summa, bet pat daudz lielāka. Tāpēc va-
ram prasot no valdības, ja arī viņa nav spējīga dot
lielāku summu, vismaz pagājušā gadā paredzēto
summu. Es iesniegšu priekšlikumu ari šim jautāju-
mā. Domāju, ka visi tie Saeimas deputāti, kas ne
tikai runā par lauksaimniecības interesēm, bet kas
arī patiešām grib, lai lauku iedzīvotāju veselība uz-
labotos, balsos par šo priekšlikumu.

Raksturīgu atsaukjsmi par lauku iedzīvotāju
veselības stāvokli ir devušas jaunkareivju iesauk-
šanas kommisijas. Kādā provinces laikrakstā es la-
sīju mobilizācijas kommisijas atsauksmi, un te ārsti
bija izteikušies, ka tagad lauku iedzīvotāju veselī-
bas stāvoklis esot daudz sliktāks par pilsētnieku
veselības stāvokli. Un tas arī ir dabīgi. Kāpēc?
Tāpēc, ka pilsētu iedzīvotāji medicīniskā ziņā nostā-
dīti daudz labāk nekā lauku iedzīvotāji, tāpēc arī
laucinieku veselības stāvoklis sliktāks par pilsētnie-
ku. Es konstatēju šo faktu, bet neņemOs apgalvot
tā pareizību. Bet ja jau,reiz par šo jautājumu atklā-
ti rakstīts laikrakstos, tad liekas, ka tas ir darīts
uz attiecīgu datu pamata.

Vēl ir viens. jautājums, kas raksturo valdības
sociālo polītiku. Es te runāju par valsts darbinieku
ārstēšanai paredzētām summām. Katru gadu no
valsts darbinieku vidus atskan sūdzības par to, ka
valsts darbinieku ārstēšana slikti nostādīta. Tas
ir taisnība. Daudz gadījumos tā ir zem katras kri-
tikas.. Saprotams, centrā valsts darbinieku ārstēša-
na ir labāk nostādīta, bet daudz provinces pilsēti-
ņās

^
ir tikai viens ārsts visām slimībām, un tur!pa

lielākai daļai visas slimības ārstē pēc vienas meto-
des un ar vienām zālēm. Un tas arī ir saprotams. Ja
grib dabūt labu ārstu, tad arī labi jāsamaksā. Bet
Tautas labklājības ministrija pieturas pie principa—
ņemt lētākos ārstus, kam mazāka prakse, un tāpēc
arī sastopama pavirša ārstēšana. Tādos apstākļos
butu jāgaida, lai valdība piešķirtu ierēdņu ārstēša-
nai kaut

^
iepriekšējā gadā summu, bet tas tā nav.

Pagājuša gadā bija par visiem posteņiem 1.800.000
latu, betšogad kopsumma ir! zem 1.500.000 latiem.
Kādas bus sekas, par to var spriest ikviens depu-
tāts: saprotama lieta — ārstēšana būs , slikta un
daudz' gadījumos valsts darbinieku ārstēšana vēl
vairāk pasliktināsies. Šinī summā ietilpst ne tikai
kategoriju darbinieku, bet arī valsts uzņēmumu
strādnieku ārstēšana, kas jau līdz šim ar to nebija
apmierināti. Tagad, šķiet, arī Rigā valsts darbinie-
ki nav apmierināti ar ārstēšanu; tur ir daudz un da-
žādi iemeslu, bet pie tiemnav vērts atgriezties, jo es
domāju, ka tos zin ikviens deputāts, kas kaut cik
interesējas par šiem jautājumiem. Vislabāk to zin
Tautas labklājības; ministrija, kurai ir pienākušas
sūdzības čupu čupām. Arī paši ierēdņi atzīst, ka
ārstu ir nepietiekoši, ka telpas sliktas, ka jāstāv
garās rindās; _ _ tāp_ēc jie valsts darbinieki, kuri
daudz maz spējīgi ārstēties paši uz savu roku, iet
pie privātiem ārstiem. Es ieteiktu deputātu kun-

_____-_____?___

giem, kuri ari padoti šiem ārstēšanas noteikumiem,
pārbaudīt praksē manis 'sacīto. Ma'n liekas, ka tad
viņi jaupie nākošā gada budžeta būs spiesti atzīt, ka
sociāldemokrātu pārstāvis 1930. gadā ir teicis pa-
tiesību arī šinī jautājumā. (F. Šēlera starpsauciens.)
Varbūt, Šēlerakungs, ar deputātiem būs izņēmums,
bet es gribētu izteikt vēlēšanos, lai ar viņiem netai-
sītu nekādus izņēmumus, lai viņus padotu vispārē-
jiem noteikumiem, lai viņi nebūtu pirmās šķiras pil-
soņi šai jautājumā. Tad viņi atzīs, ka pastāvošā
kārtība nav ciešama un ka te daudz kas grozāms
un labojams.

Tagadējā Tautas labklājības ministrijas budže-
tā daudz svarīgu posteņu samazināti: slimo kasēm
iztrūkst pusmiljona latu, lauku iedzīvotāju ārstē-
šanai — vairāk kā pusmiljons latu; lauku sociāliem
pabalstiem, slimību ārstēšanai, epidēmiju apkaroša-
nai uzņemtas smieklīgi mazas summas; valsts dar-
binieku ārstēšanas summa pamazināta par 300.000
latu. Tomēr budžeta kopsumma ir pieaugusi gan-
drīz par 3.000.000 latu. Kā tas nāk? Atbilde vien-
kārša — birokrātisku izdevumu aparāta sadārdzi-
nāšanas, administratīvo pārvaldes izdevumu palie-
lināšanas dēļ. Vienīgais jaunais likums, kas ir nā-
cis klāt, ir — bijušo pensionāru likums, bet arī šis
ir tipisks vecu ģenerāļu un palkavnieku pensionēša-
nas likums. Ja šo likumu izdodot, bija domāts arī
par mazākiem cilvēciņiem, tad, šo likumu realizējot,
šādu vai tādu iemeslu dēļ — vai nu aiz likumīgiem,
vai nelikumīgiem iemesliem, par to es pašlaik ne-
gribu runāt — viņu pensiju pieprasījumi ir noraidīti.
Ja likums nav nesis nekāda pozitīva labuma, tad to
arī nevar uzskatīt par tādu, kas visā mūsu sociālā
politikā varētu uzrādīt kaut kādu progresu.

Tagadējās valdības sociālā politika ir taisni
viena vēža polītika, ir taisni viena atpakaļ rāpulīga
politika — ne tikai ar savu formu, ar uzbruku-
miem likumiem, bet ari ar savu dziļāko saturu. Vi-
sas budžeta summas sociālās polītikas jautājumos,
kādas ir ievestas musu budžetā, liecina, ka tagadē-
ja valdība nemantīgo iedzīvotāju dažādu sociālu
vajadzību apmierināšanā turpinās iet vēža gaitu.
Tas ir neizbēgami, un tāpēc, ka tagadējai valdībai ir
loti liela apetite citos jautājumos, visi tie līdzekļi,
kas atņemti Tautas labklājības ministrijai ārstēšanas
un sociālu pabalstu vajadzībām, aizies koalicijas
stūrēšanai, atradīs citu novietošanos. Tāpēc ir
dabīgi, ka tagadējais Tautas labklājības ministrijas
budžets ir viens atpakaļrāpulīgs budžets, ir tāds bu-
džets, kas specifiski piemērots tagadējai Latvijā val-
došai reakcijai. Tāpēc šis budžets ir nepieņemams,
un mes balsosim pret Tautas labklājības ministrijas
budžetu.

Es iesniegšu ari attiecīgus priekšlikumus pie
Tautas labklājības ministrijas budžeta. Vispirms es
iesniedzu priekšlikumu pavairot budžetā summu
Latvijas iedzīvotāju ārstēšanai. Tāpat es iesniedzu
priekšlikumu pavairot summu arī nelaimes gadīju-
mu novēršanai valsts uzņēmumos. Līdz ar to es ie-
sniedzu arī priekšlikumu Tautas labklājības mini-
strija nodibināt sieviešu darba inspekcijas posteni
un beidzot — uzdot, valdībai izstrādāt un iesniegt
Saeimai likumu par darba inspekciju.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lazersonam.

M. Lazersons (Ceire Cion): Augsti godātie de-
putātu kungi! Tautas labklājības ministrija ir vie-
na notām ministrijām, kam vajadzētu visbezparte-
jiskākā veida nokārtot mūsu labklājību, sevišķi ru-
nājot par slimības gadījumiem, par invalidu apgā-
dāšanu u. t. t. Ja apskatāmies, kā tā lieta ir dzīvē
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un prakse, tad mums jākonstatē, ka nevienā citā
ministrija šinī ziņa nerīkojas tik partejiski, kā taisni
Tautas labklājības, ministrijā, kur partijām., koalīci-
jai un pat nacionālam, jautājumam ir ļoti liela no-
zīme. Man jas_aka_, ka visās nozarēs — kā sociālās
apgādes nozare, ta arī farmācijas pārvaldes jautā-
jumos—tas spīd cauri. Visur mēs redzam,, ka ir
dota_ pārak liela iespēja uzskatam, bet pārāk maza
iespēja likumībai. Mēs zinām, ka še ļoti stiprā mērā
izpaužas zināmas personālas un antisemitiskas ten-
dences. _Es varētu minēt ļoti daudz piemēru, bet
gribu citēt tikai dažus no tiem.

Es munešu_ piemēru par aptieku koncesiju pie-
šķiršanas jautājumu. Tas ir viens no sāpīgākiem
jautājumiem. Vispirms man jākonstatē, ka tautas
labklājības ministrija farmācijas pārvaldes personā

I

ir atļāvusies sistemātisku sabotāžu, sistemātisku
darba speķ u neapstiprināšanu. Neapstiprina tādus
speķus, kas butu piemēroti aptiekas pārvaldīšanai,
bet apstiprina gan tādus, kas absolūti nav piemēroti
šim. darbam. Ka spīdošu piemēru varu minēt to,

I

ka kādu aptiekāra palīdzi, kāsi tikko sākusi strādāt
farmācijas nozare, apstiprina par aptiekas pārvald-
nieci Rīgā tanīlaikā, kad kāds Latvijas universitā-
tes mācības spēks nav apstiprināts šinī pašā amatā.
Es nerunāju nemaz par tiem, kam ir nelaime būt eb-
reju vecāku bērniem'. Tiem iet .ļoti slikti. Viņi var
but maģistrāti, ne tikai provizori, bet Rīgā koncesiju
viņi nedabūs. Labākā gadījumā viņi var dabūt kon-
cesiju kaut kur tālāk provincē, Latgalē, kaut kādā
sādža. Tanī pašā laikā koncesiju dabū tādi ļaudis,
kas ir maz izglītoti, _ kam -nav nekādu ne tikai juri-
disku, bet arī morālisku tiesību pārvaldīt aptieku

t

tik liela pilsētā ka R.īgā. Viņi tomēr tiek iekšā, ja
viņiem ir attiecīgi sakari, ja ir iespējams zināmā
mērā iespaidot ministriju. Tā tad mēs redzam, ka
šinī gadījumā labklājība aiziet_ uz «sliktklājlbu» tiem,
kuriem ir nelaime aiz nacionāliem iemesliem griez-

I

ties pie ministrijas. Man jāsaka, ka man ir izināmi
gadījumi, kur gadiem, ne tikai mēnešiem ir vilcināta
atļaujas došana tikai tādēļ, ka kandidāts aiz tādiem
vai citādiem iemesliem — tikai ne aiz lietišķiem ie-
mesliem — nepatīk Tautas labklājības ministrijai.
Es negribu te runāt par ministri personīgi, bet gribu
uzsvērt, ka te nodarbojas ar krasu personīgu poli-
tiku.

Es minēšu vēl vienu, varbūt, vēl spilgtāku ga-
dījumu. Man ir zināms gadījums, kad kāda persona,
kas beigusi Pēterpils universitātes fizikas-matēma-
tikas nodaļu ar ķimijas specialitāti ar pirmā grāda
diplomu, ir lūgusi dot viņai tiesības pārvaldīt farmā-
cijas laboratoriju, kas viņai jau ir Rīgā. Tas būtu
vairāk kā lietderīgi. Šis cilvēks ir speciālists, un
pats var pārvaldīt. Bet nu viņam ir tā nelaime, ka
viņš ir žīds. Viņš ir griezies ar lūgumu pie Tautas
labklājības ministrijas, un nu sākas tā bezgalīgā ka-
driļa. Tautas labklājības ministrija apšauba, vai Pē-
terpils universitātes bijušos ķeizariskos laikos iz-
sniegtā diplomā minēto ķimiju varētu uzskatīt par
galveno priekšmetu, vai šis ķīmiķis būtu uzskatāms
par speciālistu savā nozarē, vai viņš ko prot. vai ne-

»

prot. Un nu tiek sākta liela sarakstīšanās ar Univer-
sitāti un tiek pieprasīts, kā būtu saprotams tas, ka
diplomā ir minēts par organisko un neorganisko'ķi-
miju, vai lieta būtu uzskatāma tā, ka šai fakultātē ķī-
mija nebūtu viens no galveniem priekšmetiem. Man
jāsaka, ka labākā gadījumā tā ir scholastika. Mēs it
labi zinām — varbūt ministrim. kuram nebija izde-
vības pabeigt universitāti, tas nebija zināmis — ka
tad, ja diplomā minēti divi priekšmeti, nav atļauts
vienā kultūras valstī pacelt jautājumu par to,_kādos
apmēros tas priekšmets pasniegts Pēterpils univer-
sitātē un vai tas bijis galvenais priekšmets, .Schola-

stiku attīstīt var visur un arī polemizēt var visur.
(Starpsaucieni.)

Reinharda kungs domā, ka mums pašiem pie-
tiekot labu ķīmiķu. Ja mums pašiem ir labi ķimiķi,
tad tas nav iemesls atraidīt vienu cilvēku, kurš arī
nav slikts ķimiķis. Azrādīt, ka mums pašiem ir
pietiekoši daudz ķīmiķu un ka tādēļ var atteikt kā-
dam cilvēkam, kurš ir speciāli izglītots šinī nozare,
taču nevar. Tas nav nekāds birokrātijas jautājums.
Te ir runa par veselu rūpniecības iestādi,kur tagad
tas izglītotais cilvēks, absolūtais speciālists ir
spiests aicināt kādu citu cilvēku, kurš nav tik labi
izglītots bet kuram tagad jāmaksā alga. Varbūt
no kāda cita. redzes stāvokļa, varbūt no nacionālā
redzes stāvokļa ir labi šā atrisināt vienu jautājumu;
tādēļ Reinharda kungs, arī piekrīt šim lēmumam; bet
pēc manām domām tas absolūti nebūtu pielaižams
vienā demokrātiskā valstī. Tas. iet pret mūsu rūp-
niecības interesēm'. ,Ja runa būtu tikai jpar formālo
pusi, tad varbūt varētu, strīdēties, ka ir vēl jāuz-
rāda kādi citi papīri. Tad varētu ar papīriem krā-
mēties, bet te absolūti nevar nostādīt to lietu tā, un
to nevar darīt sistemātiski katrā gadījumā, kad ir
.runa par cilvēkiem, kuriem mav bijusi laime nobeigt
to augstskolu, kas patīk ministra kungam. Es domā-
ju, ka iet vēl kur tālāk nemaz vairs nav iespējams.

Par sociālo apgādi jāsaka, ka arī šeit rīkojumi
ir absolūti nepareizi aiz tā iemesla1, ka redzam, ka
invalidiem-žīdiem atteicas izsniegt pabalstu, zi-
nāms—rupji neformulējot: es tev atteicu tāpēc, ka
tu esi žīds,To neteica,bet varbūt (domāja bijušais
pensiju kommisijas priekšsēdētājs K lpans. Piemē-
ram, zinu gadījumu, kur kāds žīds, kas piedalījies
Latvijas atbrīvošanā, zaudējis darba spējas. Gadu
pēc tam, kad viņam jau izsniedza pensiju, sāka ap-
šaubīt viņa pavalstniecību, un pensiju atkal atņēma.
Tad šis (nelaimīgais invalids, kam ir liela ģimene,
griezās pie Iekšlietu ministrijas, lai dabūtu atpakaļ
pavalstniecību. Pavalstniecību viņš atguva un tad
gribēja restaurēt Savas tiesības īsaņenrt pensiju.
Līdz šim laikam! tas viņam mav izdevies. Kā to lai
nosauc?

Runājot par slimnīcu jautājumu, gribu aizrādīt
par vājprātīgo slimnīcām. Tautas labklājības mi-
nistrija nav pietiekoši rūpējusies, lai Latgales vāj-
prātīgiem būtu slimnīca. Gandrīz katru nedēļu Lat-
gales vājprātīgos grib ievietot Rīgas slimnīcās: Sar-
kankalnā un Aleksandra augstumos. Sarkankalnā
nevar uzņemt pat visus Rīgas slimniekus, nemaz
nerunājot par Aleksandra augstumiem, Ministrija
absolūti nav rūpējusies, lai atvērtu varbūt vājprātī-
go slimnīcu Latgalē. Tāpat nav pareizi iekārtota
slimnieku ievietošana Rīgas vājprātīgo slimnīcās.

Es nerunāšu par to, par ko kādreiz runāja mans
kolēģa Dubins budžeta koimmisijā — par ārstu ie-
dalīšanu grādos, par speeiāllizēšanos, kas ir pavisam
nepareiza. Tas ir pārāk plašs jautājums, lai to ap-
skatītu plēnumā. Es gribu tikai sacīt, ka mēs visi
esiam ieinteresēti, lai speciālizēšanos attiecinātu arī
uz tiem, kas tagad sakās strādājam un vēl nav pa-
beiguši savu 5 gadu pārbaudījumu. Jāsaka, ka šis
jautājums, kaut gan Tautas labklājības ministrija
solīja iesniegt sevišķu priekšlikumu, nav nokārtots.
Es ceru, ka, varbūt, kādreiz: tas notiks, bet iekams
tas nav darīts, mes to uzskatām; par lietu, kas vēr-
sta pret minoritātēm, jo minoritāšu jaunie ārsti ir
nostādīti sevišķi grūtā stāvoklī, galvenā kārtā tie,
kas-dzīvo Latgale un kas grib tur strādāt. Kā mēs
zinām, Latgale ir ļoti maz slimnīcu, un tāpēc viņi
nekur nevar praktizēt. Bet šo jautājumu vajaga no-
kārtot.

Aiz visiem minētiem iemesliem es balsošupret
Tautas labklājības ministrijas budžetu.

39*
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku un
zemnieku frakcijas deputātam Balodim,

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tautas labklājības ministrijas' budžets, vispār Tau-
tas labklājības ministrija ir tā iestāde, par ko strād-
niekiem jāinteresējas un ar ko strādniekiem katru
dienu jāsaduras. Tāpēc arī par šo jautājumu drusku
jāparunā.

Vispirms pati pilsonība Tautas labklājības mini-
strijas pastāvēšanu motivē ar to, ka, lūk, Tautas
labklājības ministrijas uzdevums it kā esot novērst
asās šķiru sadursmes starp strādniekiem, un darba
devējiem. Tautas labklājības ministrija it kā_ esot
regulējošā iestāde darba devēju un darba ņēmēju
starpā. Taisni Tautas labklājības ministriju mūsu
pilsonība aizvien izbīda strādnieku priekšā un saka,
ka;Tautas labklājībāsi ministrija esot tā neutrālā ie-
stāde, kas, bezpartejiski, neutrāli izšķirot visus
konfliktus un sadursmes darba devēju un darba ņē-
mēju starpā, ka Tautas Jabklājības ministrija pastā-
vot, lai aizsargātu vājākos resp. strādniekus pret
uzņēmēju izkalpināšanu un pārestībām. Tie ir gal-
venie motīvi, ko pilsonība arvien deklarē un ar ku-
riem pilsonība attaisno Tautas labklājības ministri-
jas pastāvēšanu.

Ja paskatāmies., kas īstenībā notiek, vai Tau-
tas labklājības ministrija pilda savu uzdevumu, ko
pati pilsonība viņai it kā. uzlikusi, ja tā pieejam
pie šis ministrijas, tad redzam, ka lieta ir pavisam
citāda. Ja 1921. gadā bija tikai daži simti nelaimes
gadījumi, tad 1929. gadā šo nelaimes gadījumu bija
jau 21.000, jeb — no visiem Latvijas rūpniecībā un
amatniecībā nodarbinātiem 67.000 strādnieku katrs
trešais gada laikā ir sakropļots, ar katru trešo
strādnieku gada laikā noticis lielāks vai mazāks ne-
laimes gadījums. Vai ir kādas pazīmes, ka Tautas
labklājības ministrija būtu šo stāvokli kaut drusku
labojusi? Mēs redzam pilnīgi pretējo, ka šinī virzie-
nā nav ne kaut kādu pazīmju; mēs tikai redzam, ka
gadu no gada nelaimes gadījumu skaits vairojas,
vairojas ārkārtīgi sevišķi beidzamos gados — no
gada Uz gadu pat par 100%.

Jājautā, vai Tautas labklājības ministrija ir mē-
ģinājusi ko darīt šinī ziņā. Pieņemsim, ka viņa
būtu ko mēģinājusi, bet viņai nav iespējams kaut
ko darīt aiz dažādiem iemesliem. Jāsaka, ka Tau-
tas labklājības ministrija nekā nav mēģinājusi darit
šinī virzienā; Tautas labklājības ministrija to uz-
skata par pilnīgi dabīgu parādību, uzskata šo jau-
tājumu par tādu, kur Tautas labklājības ministrijai
nav nemaz jāiejaucas; viņa atstāj šo jautājumu pil-
nīgi uzņēmēju rīcībā — lai katru dienu strādnieki
tiek kropļoti, tā nav viņas darīšana, viņa par to
neinteresējās. Vai Tautas labklājības ministrija ir
interesējusies par to, kāda ir mašīnu aizsardzība ši-
nīs uzņēmumos? Viņa nav interesējusies un ne-
interesējas par to!

Ja pieejam strādnieku darba algām, tad redzam
pašu pilsoņu statistiskos datos, ka pašreizējās Latvi-
jasdarba algās Jāstāda 73%—75% no pirmskara re-
ālām algām; patiesībā šis skaitlis vēl vairāk jāsa-
mazina un jāsaka, ka daudz rūpniecības nozarēs
strādnieku reālā un darba alga nav augstāka par
55%—60% no algas, ko strādnieki saņēma pirms
kara. Es domāju, ja Tautas labklājības' ministrijas
uzdevums ir rūpēties par strādnieku labklājību vis-
pār, tad Tautas labklājības ministrijai kaut kas jā-
dara arī šinī virzienā. Bet jāsaka, ka šinī virzienā
viņa nav darījusi absolūti nekā.

Ir ļoti daudz faktu, pierādījumu par to, ka Tau-
tas labklājības ministrija ir darbojusies taisni pre-
tējā virzienā, taisni tanī virzienā, ika grib samazināt
strādnieku darba algas; viņa ir rūpējusies par to

lai strādnieku dzīves līmenis arvienu kristos. Ja
paskatāmies, kāds bija stāvoklis 1929. gadā, tad re-
dzam, ka strādnieku darba algas noslīdējušas uz leju
par apmēram 13%, t. i. reālās darba algas. Kaut
gan visumā darba algas varbūt ir cēlušās, bet tāpēc,
ka ir cēlusies, arī dzīves dārdzība, faktiski darba al-
gas ir noslīdējušas uz leju. Mēs redzam., ka arī
šinī virzienā Tautas labklājības ministrija nav nekā
darījusi, lai garantētu strādniekiem vismaz pastāvo-
šās algas; lai vismaz tās neslīdētu arvien uz leju.

Jāsaka, ka šo lietu pirmām kārtām ir veicinā-
jusi lielā mērā Iekšlietu ministrija ar sava policijas
aparāta un citu palīdzību, graujot strādnieku arodu
biedrības. Tautas labklājības ministrija strādnieku
darba algas samazināšanas panāk tādā veidā, ka sa-
biedrisko darbu kārtībā veic kārtējos darbus, ražī-
gos darbus, bet algas maksā tādas, kā par sabiedri-
skiem, darbiem, tā nositot strādnieku algas tik zemu,
ka viņiem nav pat iespējams dzīvot. Sabiedrisko
darbu kārtībā veic kārtējos nepieciešamos darbus,
un tā strādniekus, nodarbina par ārkārtīgi zemām
algām. Tādu rīcību Tautas labklājības ministrija ir
piekopusi pagājušā gadā. Uz dzelzceļiem atlaisti
visi tie dienas strādnieki, kuru darba algas bijušas
par dažiem santīmiem augstākās, nekā tās noteikusi
Tautas labklājības ministrija sabiedriskos darbos.
Atlaisto strādnieku vietā pieņemti tie paši dzelzceļ-
nieki, bet, protams, ne par to algu, kādu viņi saņēma
iepriekš — viņiem' bija jāstrādā par Tautas labklājī-
bas ministrijas noteiktām, algām. Tā tad Tautas
labklājības ministrija ne tik vien ir pilnīgi aktīvi
veicinājusi strādnieku darba algu nosišanu, bet pati
tās ir nositusi.

Ja pieejam jautājumam par darba laiku, tad
tiešām pašreiz par to nav pat ko runāt. Arī oficiālā
statistika negrib par to runāt. Tā saka, ka par šo
jautājumu nevarot runāt, jonevarot ievākt nekādus
datus. Man liekas, ka tā nav, ka nevar ievākt da-
tus, bet vienkārši nedrīkst runāt par šo jautājumu,
jo ir bail no skaitļiem, kas būtu jāievieto attiecīgās
rubrikās. Par 8 stundu darba laiku pašlaik nevar
runāt. Var runāt tikai par 12, pat par 16 stundu un
ilgāku darba laiku. Ir bijuši atsevišķi gadījumi, kur
strādnieki ir strādājuši 24 stundas no vietas, Par
šādiem gadījumiem ir ziņots darba inspektoram.
Darba inspektors pateicis, ka, cik viņam zināms.
tanī uzņēmumā darbi noritot kārtīgi. Pieprasīts, lai
darba inspektors atļauj aiziet līdz uz fabriku arod-
biedrības strādnieku delegātam, lai viņš varētu pie-
rādīt, ka fabrikā nav tādi apstākļi, kā saka darba
inspektors. Tad darba inspektors pateicis: «Man
nav tiesības to atļaut: Tautas labklājības ministrija
ir nolēmusi, ka nevienai nepiederošai personai nav
tiesības iet fabrikā!»

Ir bijis ļoti daudz gadījumu, kad strādnieki, kas
sūdzas par nepanesamiem apstākļiem darba vietās,
ir tūlīt atlaisti no darba. Tā tad vairāk gadījumos
darba inspektors ir strādājis kopā ar uzņēmējiem,
lai pagarinātu strādniekiem darba laiku. Pat bru-
tālā kārtā piespiež strādniekus strādāt ilgāk par 8
stundām. Ir bijis vairāk gadījumu, kur atsevišķās
fabrikās, sevišķi .tekstilrūpniecībā, pieņemot strād-
niekus darbā, ir pateikts: «8 stundas pie mums ne-
strādā. Ja jūs gribat strādāt 8 stundas, mēs jūsne-
varam pieņemt darbā, tad ejiet un pameklējiet darbu
citur!» Tātad jau pieņemot darbā paziņo, ka ne-
varēs strādāt8 stundas, bet būs jāstrādā ilgāk. Tur,
kur_ kādreiz kaut kā strādāts 8 stundas, kur kādreiz
ievērots likums, ka _par virsstundām jāmaksā atlī-
dzība, tagad uzņēmēji apiet šo likumu vienkārši tā,
ka katru mazāko darbiņu fabrikās strādā kā akorda
darbu, un uz tiem strādniekiem, kas strādā akorda
darbus, noteikumi par virsstundām neattiecas. Vi-
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ņiem pasaka: uz jums likums neattiecas, jūs esat
ārpus likuma. Ja arka] ieskatāmies, statistiskos da-
tos' , tad redzam, ka gadu no gada akorda darbu
skaits palielinās, gadu no gada dienas ' strādnieku
skaits samazinās. Un taisni šo lietu Tautas labklā-
jības ministrija ļoti aktīvi ir veicinājusi.

Ir vel viens likums, ko realizēja pagājušā gadā
Tautas labklājības ministrija, vispirms tagadējā ko-
alīcija _; tas ir tā saucamais likums par to, ka bēr-
niem, jāapgādā savi vecāki. Un ko mēs redzam paš-
reiz dzīve? Mes redzam, ka lauku pagastos paš-
valdības vairs tikpat ka nemaz neuzņemas veco
strādnieku, darba invalidu apgādāšanu. Pašvaldība
vienkārši aizraksta mācītājam, lai mācītājs paziņo,
cik attiecīgai personai 'bijis/ bērnu. Ja viņam kāds
bērns ir bijis sieviete vai vīrietis — vai tas dzīvs,
vai .nomiris, par to šis mācītājs neinteresējas, — tad
vienkārši ^ paziņo., ka tai un tai personai bijis tik
un tik bērnu, lai tie butu kur _būdami, Latvijā, vai
kur citur, bet bērni ir, un tapec pašvaldība pasaka
— meklējiet savus bērnus rokā, lai tie jūs apgādā.
Ta tad arī šinī virziena Tautas labklājības ministrija
irstipri, pat ļoti aktīvi veicinājusi strādnieku so-
ciālā stāvokļa pasliktināšanu.

Tautas labklājības jministrija, tāda, kāda tā paš-'
reiz ir, vel neapmierinās ar to vien, ka uzņēmumos
samazina strādniekiem, darba algu. Neapmierinās
ar_ to vien,, ka apiet sociālos likumus. Tautas lab-
klājības ministrija ir atradusi, ka pašreizējais stā-
voklis ir vel par labu un ka to vēl var pasliktināt. Šinī
virzienā viņa jau darbojas ar slimo kasu reorgani-
zāciju, vai, tā saucamo, silimo kasu graušanas li-
kumu. Te mes ļoti labi redzam virzienu, ko Tautas
labklājības ministrija sev ir nospraudusi. Te vis-
skaidrāk redzam to sociālo polītiku, ko pašreiz re-
alizē Latvijā mantīgā pilsonība ar savu valdību
priekšgala.

Kaut gan visi dati runā par to, ka strādnieku
sociālais stāvoklis pasliktinās, ka vairojas nelaimes
gadījumi, vaļrojas saslimšanasgadījumi, vairojasbez-
darbs, tomēr Tautas labklājības ministrija ir at-
radusi par vajadzīgu vēl sašaurināt līdzekļus strād-
nieku ārstēšanai un nākamā budžetā ir samazinājusi
par apmēram pusmiljona latu piemaksas slimo ka-
sēm. Šinī gadījumā mēs jau redzam, ar kādiem lī-
dzekļiem grib. apmānīt strādniekus, grib aizmiglot
strādniekiem, acis. Valdība iziet slimo kasu grau-
šanas darbā ar tādu motīvu, ka, lūk, slimo kases ne-
atbilstot strādnieku patiesām, vajadzībām. Lai savu
soli maskētu, Tautas labklājības ministrija ir pare-
dzējusi savā likumā it kā uzlabot .strādniekiem
ārstēšanasapstākļus, pasakot, ka būšot ilgāks ārstē-
šanas laiks pēc darba spēju zaudēšanas u. t. t. Slimo
kasu jaunā likumā esot paredzēts, ka uz slimo kasu
rēķina varēšot ārstēties trīs mēnešuspēc darba zau-
dēšanas. Jau tagad pastāvošās slimo kases nevar
segt visus izdevumus, nevar segt tos kārtējos izde-
vumus, kas ceļas ar strādnieku soc'.ālā stāvokļa pa-
sliktināšanos, ar nelaimes un slimības gadījumiem.
Tautas labklājības ministrija, izdodama šo slimo
kasu graušanas likumu, pasaka: mēs jums atņemsim
jau šinī gadā apmēram 1li6 līdzekļu, nākošā gadā
atkal tikpat daudz, lai tad slimo kasu valdes un
pilnvarnieku sapulces lemj, kā strādniekus labāk ār-
stēt, kā izsniegt dažādus pabalstus u. L t. Vai tas
galu galā nav izsmiekls? Atņem līdzekļus un tad
salka: lemjiet, kā labāk ārstēt'.um kā uzlabot strād-
nieku stāvokli!

Ieskatotiesi Tautas labklājības ministrijas iz-
strādātā silimo kasu likuma, jākonstatē, ka šis likums
noliek slimo kases pilnīgā Tautas labklājības mini-
strijas aizbildniecībā. Šī likuma 42. pants nosaka,
ka Tautas labklājības ministrijai ir tiesība noteikt

slimo kasēm, kādus pabalstus viņasvar izmaksāt,
kādus ārstniecības veidus lietot, kādas zāles iz-
sniegt u. t. t. Kāda nozīme ir slimokašu pilnvar-
nieku sapulcēm un slimo kasu valldeim, ja Tautas
labklājības ministrija ierobežo pēc vajadzības visus
tos līdzekļus, ko slimo kasu valdes un pilnvarnieku
sapulces grib izdot strādnieku laba?

Tautas labklājības ministrija grib panākt ne ti-
kai to, bet viņa arī ir izgudrojusi, ka vajaga vienU
daļu jbankrotējušo uzņēmēju, nekaunīgo strādnieku
apkrāpēju ievietot slimo kasēs, lai viņi dabūtu tur
ierēdņu vietas un tādā veidā izmantotu slimokašu
līdzekļus, taisītu panamas u. t. t. Tautas labklājības
ministrija rūpējas arī par to, lai šie nekaunīgie uz-
ņēmēji, kas jau tagad nemaksā strādniekiem algas,
dabūtu vietas slimo kasēs. Taisni pēdējai laika re-
dzam tādu parādību, kādu neredzam visā pasaule,
ka strādniekiem sistemātiski neizmaksā darba algas.
Strādniekiem jāstreiko, lai panāktu nopelnītās darba
algas izmaksu. Vai tālāk vēl var iet?

No otras puses redzam, ka_ tad, ja strādnieki
organizējas arodbiedrībās, lai regulētu nenormālos
apstākļus, Iekšlietu ministrijaar saviem ierēdņiem
terrorizē šīs organizācijas, grauj arodbiedrības, lai
strādnieki nevarētu sevi aizstāvēt, lai viņi būtu pil-
nīgi padoti uzņēmēju patvaļai un izsūkšanai. Taisni
šinī virzienā Tautas labklājības ministrija nekā nav
darījusi, ja ievērojam to, ka Tautas labklājības mi-
nistrija it kā esot runājusi, ka jāizdodot speciāls li-
kums, kas nodrošinātu strādniekiem viņu nopelnītās
darba algas izmaksu.

Mēs arī redzam un dzirdam, kāds šis likums
būs. Likumā esot paredzēts, ka strādniekiem nebū-
šot jāmaksāattiecīgais procents par to, ka viņi sūdz
uzņēmēju tiesā par darba algas neizmaksāšanu. Nekā
cita šis likums strādniekiem nedos. Ja arī šo stā-
vokli Tautas labklājības ministrija nedotu strādnie-
kiem, tad patiešām viņa izpelnītos pirmo godalgu
visā pasaulē šinī jautājumā. Līdz šim bija tā: uz-
ņēmējs neizmaksā strādniekam darba algu, strād-
nieks grib griezties tiesā, lai ar tiesas palīdzību to
piedzītu, bet viņš to nevar darīt, ja viņam nav, ar
ko iepriekš samaksāt attiecīgo tiesas procentu. Tā
tad_ valdība līdz šim ir pilnīgi oficiāli piedalījusies
strādnieku darba algas nokrāpšanas veicināšanā un,
jāsaka, pat aktīv:pļedallījUsieis, proti, tādā veidā, ka
ir prasījusi iepriekšēju tiesas izdevumu samaksu, ko
strādnieki, daudzos gadījumos vienkārši līdzekļu: trū-
kuma dēļ nav varējuši izpildīt, un tāpēc viņiem ir bi-
jis jāatsakās no savas nopelnītās darba algas piedzī-
šanas. Mēs par šo jautājumu iesniedzām pieprasī-
jumu tautas labklājības ministrim, un tautas labklā-
jības ministris atbildēja tā: «Jā, ko tad mēs varam
darīt — tas ir privāts uzņēmums, un mums ar pri-
vātiem uzņēmumiem nav nekādas darīšanas! Tur-
pretim, ja privāta uzņēmuma_ strādnieki pasludina
streiku vai citādi spiež uzņēmēju izmaksāt viņu no-
pelnīto darba algu, tad mēs redzam citu ainu — tad
tūliņ klāt Laimiņš ar saviem, ierēdņiem un vienkārši
pasaka: «Tu esi kommūnists, tevi vajaga aizvest
uz polītisko pārvaldi un iesālīt!»

Tādi ir pašreizējie apstākļi, tā izpaužas Tautas
labklājības ministrijas darbība šinī virzienā.

Tautas labklājības ministrijai ir padoti tā sau-
camie darba inspektori. Mums ir dažādi likumi, kas
uzliek darba inspektoriem pienākumu rūpēties par
to, ilai darbā tiktu ievēroti sanitārie apstākļi, būtu
ierīkota ventilācija u. t. t, lai viņi izšķirtu radušos
konfliktus _un_ dotu strādniekiem padomus, kā pie-
spiest uzņēmējus izmaksāt strādniekiem noblēdītās
darba algas u. t. t. Bet ko mēs redzam, dzīvē? Vai
kaut kas tamlīdzīgs notiek? Mums atbildēs, ka paš-
reizējos apstākļos darba inspektori nekā nevar da-
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rīt, jo «augstākā» vara viņiem diktē daudz neiejauk-
ties uzņēmēju darīšanās, daudz neaizstāvēt strād-
niekus. Ir gadījumi, kur Tautas labklājības mini-
strim būtu vajadzējis interesēties par darba apstāk-
ļiem, par to, lai būtu ventilācija, lai strādniekiem
būtu labs dzeramaisi ūdens u. t. t. Fakti runā gaišu
valodu.

Gribu minēt dažus piemērus, kas gaiši liecina
par Tautas labklājības ministrijai padoto darba in-
spektoru darbību.

Pagājušo nedēļu — piektdien izcēlās streiks
metāla fabrikā «Resorts», kurā strādā 93 strādnieki.
Man šeit jāpiezīmē, ka minētā uzņēmumā streiks ir
parasta parādība un ka streiku galvenais iemesls ir
tas, ka uzņēmējs neizmaksā strādniekiem nopelnīto
darba algu. Arī pagājušo piektdienu notika streiks
ar pirmo un galveno prasību, lai uzņēmējs izmaksā
strādniekiem nopelnīto darba algu, jo dažiem strād-
niekiem alga ieturēta pat par vairāk mēnešiem. Šinī
uzņēmumā ieradās arī arodbiedrības pārstāvji un
konstatēja, kai uzņēmumā, kurš ir pastāvējis jau
pirms kara un ir strādājis visu Latvijas pastāvēša-
nas laiku, nav pat ventilācijas. Tāpat arī na.v nekā-
das ierīces, kur strādnieki varētu nomazgāties pēc
darba beigšanas, kur tie varētu nomazgāt savas ro-
kas pusdienas laikā. Bet dzeramais ūdens ir tāds,
ka to neviens nevar lietot. Tas ir pilns dubļiem un
nezin kādiem baciļiem: vārda tiešā nozīmē strād-
nieki šo ūdeni pavisam nevar lietot. Šinī uzņēmumā
ieradās arī darba inspektors, kuru bija izsaukuši, paši
strādnieki. Bez šaubām, darba inspektors neintere-
sējās par to, kas šinī uzņēmumā notiek, un tikai tad,
kad ieradās arodbiedrības pārstāvis un norādīja
darba inspektoram uzvisiem šiemapstākļiem, darba
in:sp_ektors pallika jar vaļēju muti brīnoties. Viņš ne-
varēja saprast, kā tas_ var būt, ka 10 gadus ir va-
rējis strādāt viens uzņēmums, kur nav nekādas ven-
tilācijas, kur strādtiiekiem navdzeramā ūdens, nav
ūdens, kur nomazgāt rokas, nav arī nevienas telpas,
kur nolikt savas drēbes — tām jāmētājas turpat
darba putekļos. Nav arī telpas, kur novietot maizi
— tā jānoliek putekļos, turpat darba telpās.

Jāsaka, ka šādi apstākļi ir ne tikai šinī rūpnie-
cības uzņēmuma, bet arī gandrīz visos citos rūpnie-
cības uzņēmumos. Tā Juglas manufaktūras fabrikā
strādniekiem nav kārtīga dzeramā ūdens; vismaz
pagājuša rudenī Jā nebija. Dzeramo ūdeni atnes
kāda trauka no kāda dīķaārpus fabrikas. Šis ūdens
netiek ātrāk mainīts, kamēr nav viss trauks izdzerts.
Ir bijuši gadījumi, kad pa nakti šinī traukā noslīku-
šas _ žurkas un peles. iNo rīta tās izmet laukā, un
strādniekiem, ja viņi. negrib ciest slāpes, šis ūdens
jādzer. Arī šeit darba inspektori nav parūpējušies,
lai stāvokli! labotu,

_ Ne tik vien šādi gadījumi sastopami, bet arī vēl
citādāki. Gadījumā, kad uzņēmējs nav izmaksājis
strādniekiem ilgāku laiku algu, ja viņi redz, ka
uzņēmums grib ļaunprātīgi bankrotēt, ka uzņēmums
grib iedzīvoties uz neizmaksātās strādnieku darba
algas rēķina, strādnieki griežas pie darba inspek-
tora, lai ar viņa palīdzību nodrošinātu savu nopel-
nīto darba algu, bet inspektors ļoti godīgi viņus pa-
māca: «Jums nav ko uztraukties: bankrota gadī-
jumā jums ir priekšrocības uz uzņēmumu īpašu-
miem, lai nodrošinātu savu nopelnīto darba algu!»
Šādu faktu mes piedzīvojām pagājušā gada sep-
tembrī «Erga» apavu fabrikā. Fabrikants apmēram
120 strādniekiem bija palicis parādā Jcādus 14.000
latu. Strādnieki vairāk reižu griezās pie darba
inspektora, lai ar viņa_ palīdzību «apšlakotu» uzņē-
mēja, īpašumus, lai tāda kārta nodrošinātu savu no-
pelnīto darba algu. Darba inspektors ieradies fabrikā
un teicis strādniekiem: «Jums nav ko uztraukties,

jūs katrā ziņā savu algu_ dabūsit. Strādājiet vien,
gan būs labi!» Vēlāk mēs redzējām, ka šis fabri-
kants vienkārši izbeidza darbus, likvidēja visus īpa-
šumus, likvidēja visu, kas tādā vai citādā veidā bija
nolikvidējams, likvidēja visas mantas, kas viņam
piederēja, bet fabrikā atstāja tikai tās mašīnas, kas
bija ieķīlātas Latvijas bankā. Kad strādnieki re-
dzēja, ka nekā vairs nav ko ņemt, viņi mēģinājauz-
likt arestu šīm mantām, mašīnām, un tādā kārtā
piedzīt savu nopelnīto darba algu. Rezultāts bija
tāds, ka strādnieki par šādu savu soli dabūja ļoti
dārgi samaksāt, jo izrādījās, ka strādniekiem neesot
tiesības uzlikt arestu īpašumiem, kas_ iepriekš ie-
ķīlāti Latvijas bankā. Šie strādnieki vēl šodiennav
saņēmuši savu nopelnīto darba algu, ko uzņēmējs
viņiem palicis parādā.

Vēl mums jāpakavējas pie tās parādības, kas
Latvijas rūpniecībā ir tapusi parasta, ka strādnie-
kiem neizmaksā visu nopelnīto algu naudā, bet iz-
dod dažādus čekus, kas adresēti vienam vai otram
veikalniekam, un par šiem. čekiem, var dabūt no vei-
kaliem attiecīgus produktus. Mums pagājušā, se-
sijā bija jāiesniedz tautas labklājības ministrim se-
višķs jautājumspar stikla rūpniecības strādniekiem.
Stikla rūpniecībā tā ir parasta parādība,ka strādnie-
kiem neizmaksā nopelnīto algu naudā, bet izmaksā
čekos, un ar šo čeku palīdzību strādnieki ir spiesti
ņemt tādas preces, kādas uzņēmēju veikalnieki vi-
ņiem dod, lai viņi nepaliktu pilnīgi bez kaut kā. Arī
šinī jautājumā darba inspektori Tautas labklājības
ministrijā nav spēruši absolūti nekādus soļus, lai
stāvokli grozītu.

Mēs redzam beidzamā laikā, ka no stikla rūp-
niecības šī parādība jaupāriet uz citām rūpniecības
nozarēm. Tā pašreiz atkal tanī pašā bankrotējušā
«Erga» uzņēmumā uzņēmēji atkal izmaksā saviem
strādniekiem nopelnīto darba algu graudā, izsniedz
naudas vietā ādas, izsniedz apavus, un proti izsniedz
par dārgām cenām. Strādnieki, lai varētu šīs pre-
ces realizēt naudā, ir spiesti pārdot šos apavus un
šīs ādas par stipri pazeminātu cenu. Ir bijuši pat
gadījumi, kur strādniekiem bijis jāpārdod šos apavus
un ādas par 50% lētāk, lai dabūtu kādus līdzekļus,
lai varētu nopirkt maizi sev un savas ģimenes uz-
turēšanai.

Lūk, tādi ir apstākļi, kas valda pašreiz rūpnie-
cības uzņēmumos un kas ir palikuši jau par pilnīgi
dabīgu parādību, par struktūras parādību visai šai
saimniecībai. Tautas labklājības ministrija, kura'
būtu jārūpējas par šo nejēdzību novēršanu, kurai
būtu jārūpējas pat par Jzdoto likumu izpildīšanu,
mes redzam, šinī virzienā nekā nedara.

Aiz visiem šiem motīviem mēs nekādā z'ņā ne-
varam atzīt Tautas labklājības ministrijas budžetu
par tādu, kas nāktu visā visumā strādniekiem par
labu. Mēs nevaram atzīt _ Tautas labklājības mini-
strijas darbību un pastāvēšanu par tādu, kas kaut
cik uzlabotu strādnieku sociālo stāvokli. Aiz visiem
šiem motīviem mēs balsosim pret šo Tautas labklā-
jības ^ministrijas budžetu. Visai strādniecībai ir ak-
tīvi jaciņās pretšo budžetu, pret strādnieku dzīves
līmeņa pasliktināšanas veicināšanas budžetu un jā-
veic visplašākais noskaidrošanas darbs, kam vispār
Tautas labklājības ministrija pastāv un kam tiek iz-
doti tie lielie līdzekļi, kas paredzēti, Tautas labklājī-
bas ministrijas budžeta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Tautas labklājī-
bas ministrijas uzdevums ir — sekot darba aizsar-
dzības likumu izpildīšanai, bet Tautas labklājības
ministrija šo savu uzdevumu pa daļai ir aizmirsusi
vai arī negrib to pildīt. Man jau pie Satiksmes mi-



1,229 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 36. sēde 1930. gada 15. aprīlī. 1230

nistrijas budžeta nācās norādīt, kādos apstākļos jā-
strādā vienai daļai valsts darbinieku — dzelzceļnie-
kiem. Man nācās norādīt, ka šī ministrija nepilda
darba aizsardzības likumus,jbet tos apiet. Lai šos
likumus nepārkāptu, bet ievērotu,, ir pienākums se-
kot .Tautas labklājības ministrijai, bet tā nav pat acis
pagriezusi uz Satiksmes ministriju, lai redzētu, kas
tur notiek. (Starpsaucieni: «Tā ir jaupieņemta!»)

Kā vienu piemēru pievedīšu gadījumu Boldera-
jas dzelzceļa zāģētavā. Šī zāģētava pastāv
jau ilgāku laiku, Saskaņā ar pastāvošo li-
kumu rūpniecības uzņēmumu strādniekiem jā-
izsmledz_ darba algas grāmatiņas. Bolderajas
zāģētava darba_ allgas grāmatiņas, nav iz-
sniegtas, un zāģētavas administrācija to arī ne-
doma darīt. ' Par to strādnieki ir griezušies pie
Tautas. - labklājības ministrijas ar lūgumu, iespaidot ļ
kaut kā šīs zāģētavas priekšniecību, (lai, darba grā-
matiņas tiktu izsniegtas, bet ir pagājuši vairāki mē-
neši, Tautas labklājības ministrija nav nekā darī-
jusi, un grāmatiņas joprojām nav izsniegtas. Šai
paša zāģētava administrācija rīkojas pretēji darba
laika likumam. 1922. gada darba laika likums no-
saka, ka rūpniecības strādniekiem ir 8 stundu darba-
diena, bet Bolderajas kokzāģētavā šādas darba die-
nas nav, jo tur strādniekus nodarbina 10' un pat 12
stundas dienā. Administrācija darba ziņās atzīmē,
nevis ka strādnieks strādājis 10 vai 12 stundas, bet
ka viņš strādājis tikai 8 stundas. Tas ir ar nolūku
pārkāpt darba laika likumu un izvairīties no virs-
stundu atlīdzības maksāšanas. Ziņots Tautas lab-
klājības ministrijai, lai tā sūtītu vismaz kādu darba
inspektoru, kas pārbaudītu apstākļus un attiecīgo
darba devēju sauktu pie atbildības. Tautas labklā-
jības ministrijai taču ir tā vara, bet līdz šai dienai
tas nav darīts. No šiem minētiem faktiem redzams,
ka Tautas, labklājības ministrija negrib pildīt vai pil-
nīgi ir aizmirsusi savus pienākumus.

Pārejot pie jautājuma par valsts darbinieku at-
algošanu, jāsaka sekojošais. Deputātu kungi bieži
ir nākuši uz šīs katedras un aizrādījuši, ka Latvijas
iedzīvotāju dažu grupu stāvoklis ir grūts un jānāk
palīgā. Sevišķi bieži nāk labā spārna runātāji no
zemnieku savienības un aizrāda, ka laucinieki no-
nākuši galīgā postā un ka tāpēc jāsniedz viņiem
valsts pabalsts. Es negribu teikt, ka valstij nav jā-
pabalsta lauku iedzīvotāji, bet ja vajaga pabalstīt
vienu iedzīvotāju daļu, tad jāpabalsta arī otra. Ko
mēs redzam? Mēs redziam, ka tagadējā valdība
lielā mērā atbalsta lauku iedzīvotājus, gan atlaižot
sēklas parādu atmaksāšanu par 20 miljoniem, gan
atlaižot nodokļus, gan stabilizējot linu cenas 1930.
gada ražai, — kas prasa 6 miljonus latu. Mēs dzir-
dējām, ka gatavojas jauna pretimnākšana, noteicot
cenas bekonam un sviestam. Tā tad ir zināmas
grupas, kas aizstāv vienu iedzīvotāju daļu un sniedz
tiem palīdzību. Var ļoti plaši par šo jautājumu ru-
nāt, jo vēl šinīs dienās Ministru kabinetā apspriests
likums par visu lauku ceļu labošanas pārņemšanu
valsts ziņā. Arī tā ir pretimnākšana vienai iedzīvo-
tāju daļai. Otrai Latvijas Iedzīvotāju daļai, kas go-
dīgā kārtā maksā savus nodokļus, nevarēdama no-
slēpt neviena santīma, kaut gan vesela rinda Latvi-
jasiedzīvotāju uzrāda ne faktisko, bet fiktīvo peļņu,
nemaksādami nodokļus pienācīgā apmērā, šiem ie-
dzīvotājiem valsts nenāk pretim. Valsts darbinieki
to nevar darīt, valsts darbiniekiem ienākuma' no-
doklis jāsamaksālīdz pēdējam santīmam, jo iestāde,
kurā valsts darbinieks strādā vai kalpo, ir paziņo-'
jusi nodokļu departamentam,cik katrs valsts darbi-
nieks pelnījis, un tā tad viņam nodokli paņem no pē-
dējā nopelnītā santīma.

Bez tiešā nodokļa uz valsts darbinieku ple-
ciem

^
uzkrauj arī netiešos nodokļus, jo visa tā pre-

timnākšana vienai valsts iedzīvotāju daļaiatkal gul-
stas tomēr tikai uz darba tautas pleciem un šinī ga-
dījuma, es gribētu teikt, uz valsts darbinieku ple-
ciem, jo visi līdzekļi, ko mūsu valsts sagādā, pa
lielākai daļai nak no tiešiem un netiešiem nodokļiem.
Bet kad valsts darbinieki griežas pie valdības, grie^
žas piē Augstā nama un aizrāda, ka viņus arī no-
spiež tagadēja dzīves dārdzība, nodokļi uj t. t, tad
tomēr šeit Augstajā namā rodas vairākums, kas šo
stāvokli negrib atzīt un arī neatzīs. Jau pagājušā
gada 15. martā Augstais nams nolēma un uzdeva
Tautas labklājības ministrijai nokārtot valsts darbi-
nieku stāvokli pēc tā principa, ko še Augstā namā
izteica, bet Tautas labklājības ministrija un tagadējā
valdība vēl līdz šai dienai nav atradušas par vaja-
dzīgu izpildīt Saeimas lēmumu. Ir gan notikusi
valsts darbinieku algas pārkārtošana, kas stājās
spēka pagājušā gada 1. decembrī, bet ko dod Šī
algu pārkārtošana? Šī algu pārkārtošana dod tikai
to, ka atkal lielākā daļa valsts darbinieku ir palikusi
tāda pat neapskaužamā stāvoklī, kādā tā ir bijusi
veselus 5 gadus no vietas, jo pagājušā' gada 1. de-
cembra algu pārkārtošana kaut ko jūtamāku ir de-
vusi tikai valsts ierēdņu vidējām grupām. Vidējās
grupas ar šo algu pārkārtojumu ir zināmā mērā iz-
celtas, bet zemākās grupas ir palikušas agrākā stā-
voklī; jāsaka, tās ir nonākušas pat vēl ļaunākā stā-
voklī nekā ir bijušas līdz šim. Tas ir tāpēc, ka, lai
gan nav vēlpieņemts likums, ko izstrādāja tagadējā
valdība, par zemāko kategoriju izslēgšanu no štatu
amatiem, faktiski tāda izslēgšana tomēr notiek. Fak-
tiski zemākos amatos darbiniekus pieņem uz brīva
līguma, un tādi pastāvīgā amatā, t. i. štatā nekad
netiks uzņemti. Tā tad viņiem nav to tiesību, kas
tiek dotas katram valsts darbiniekam. Algu pārkār-
tošanas likums tā tad nav devis valsts darbiniekiem
ko jūtamu, bet, kā es aizrādīju, ir sagādājis, pat pa-
sliktinājumus.

Vēl tālāk man jāaizrāda, ka jau gatavojas at-
ņemt valsts darbiniekiem arī to pašu niecīgo pieli-
kumu; proti — tagadējā valdība ir izstrādājusi pen-
siju likuma projektu, ko pašlaik apspriež sociālās

? likumdošanas kommisijā un kas paredz 2%—4%
atvilkumu pensiju fondam. Tā tad to, ko pagājušā
gada decembra mēnesī pielika, tagad, pēc dažiem
mēnešiem, ar šoprocentu iemaksu pensiju ffondā at-
kal atņems.

Ka valsts darbinieku stāvoklis ir kļuvis daudz
ļaunāks, par to katrs var pārliecināties tanīs dau-
dzajās valsts darbinieku krāj-aizdevu kasītēs, kas.
pastāv pie mums Latvijā; katrs valsts, darbinieks ir
biedrs ne tikai vienā krāj-aizdevu kasītē, bet vairā-
kās un skaitās to parādnieks. Valsts darbinieki ir
nonākuši tik pat grūtā stāvoklī kā lauku saimnieki,
lauku iedzīvotāji un citas iedzīvotāju grupas. Ja
šīm grupām var nākt palīgā ar aizdevumiem, ar zi-
nāmam piemaksām, tad vajadzēja nākt pretim arī
valsts darbiniekiem un izpildīt vismaz tos lēmumus,
ko Saeima ir pieņēmusi pagājušā gadā, bet, cik re-
dzams, valdība to i nedomā darīt. Tautas labklā-
jības ministrija atkal apmierinās ar veco atbildi, pa-
sakot, ka nav līdzekļu, ka nevar neko darīt, jo val-
stij vispār ir grūts stāvoklis. Tautas labklājības mi-
nistrija pat aizrāda, ka valsts darbinieku stāvoklis
nebūt neesot tik ļauns, jo valsts darbiniekivēl varot
eksistēt. _ Prbtams, valsts darbinieki var eksistēt
tādā kārta, ka viņiem ir vairāk kasītēs vairāk vek-
seļ^

tā ka var teikt, viņu dzīve pagaidām ir uz-
būvēta tikai uz parādiem. Bet sakait, kungi, cik ilgi
valsts darbinieks varēs savu dzīvi dibināt ar šiem
aizņēmumiem, cik-ilgi tie varēs nest šo parādu
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nastu! Reiz tomēr pienāks laiks, kad arī šiem valsts
darbiniekiem būs jādod atpakaļ tas, ko viņi ir ņē-
muši. Ja valdība nedomā nākt pretim valsts darbi-
niekiem, tad var izcelties vēl lielāks kraehs nekā
jau inizcēlieŠeitSac...,dirzināmasgrupas,kurasseviuz-
skata par valsts darbinieku aizstāvjiem. Tās, bez
šaubām, ir centra grupas. Bet paskatīsimies, kā
šīs centra grupas izturas pret valsts darbiniekiem.

Kādā valsts darbinieku izdevumā teikts, ka
valsts darbinieku prasībām, viņu dažādām vajadzī-
bām nākuši pretim; taisni jaunsaimnieki un sīkSaim-
nieki A. Bļodnieka personā. Vai tas tā ir bijis? Jā-
saka, ka tas tā nav bijis. To pierāda balsošana par
Satiksmes ministrijas budžetu, kad vienai valsts dar-
binieku grupai, zemākiem valsts darbiniekiem va-
jadzēja atvēlēt ļoti niecīgus līdzekļus, lai viņiem
dotu gandarījumu par to pārestību, kāda ir notikusi
viņu darba izpildīšanā. Taisni šie «pretimnākušie»
bija tie, kuri nostājās taisni pret valsts darbinieku
interesēm.

Bieži vien aizrāda, ka demokrātiskaiscentrs esot
tas, kas pastāvīgi aizstāvot valsts darbinieku inte-
reses. Mēs jau reiz piedzīvojām, kā demokrātiskais
centrs aizstāv valsts darbinieku intereses,
kā demokrātiskais centrs izturējās pagājušā gada
decembra mēnesī, kad bija jāpieņem valsts darbi-
nieku algas likums. Starp vairākiem algas, likum-
projektiem bija viens projekts, kas prasīja tikai ne-
pilnu miljonu latu vairāk nekā pieņemtais algu li-
kums, tomēr centrs atzina par vajadzīgu nostāties
pret_ šo projektu un noraidīt valsts darbinieku mi-
nimālākas prasības. Tas pierāda, ka tās grupas ti-
kai liekulīgi aizstāv valsts darbinieku tiesības un
intereses, bet patiesībā ir pret valsts darbiniekiem.

Tā kā_Tautas labklājības ministrija ir aizmirsusi
savu pienākumu, ir aizmirsusi izpildīt Augstā nama
lēmumu, man jāliekpriekšā atgādināt Tautas labklā-
jības ministrijai un valdībai to izpildīt. Es gribu re-
dzēt, ka izturēsies šinī_ jautājumā šie «valsts darbi-
nieku aizstāvji» — kā demcentristi, tā arī jaun-
saimnieki un sīkzemnieki. Mans priekšlikums ir
šāds: «Uzdot valdībai izpildīt Saeimas 1929. gada
15. marta sēde pieņemto lēmumu par valsts darbi-
nieku un strādnieku stāvokļa uzlabošanu». —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
E. Dzelzītim.

E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Godātie depu-
tātu kungi! Tautas labklājības ministrijai ir padoti
kara invalidi, 1905. gada brīvības cīnītāji un (karā
kritušo ģimenes locekļi ar uzdevumu — veicināt šo
brīvības cīnītāju un viņu ģimeņu materiālo labklā-
jību. Tautas labklājības ministrija, kā jau aizrādīja
iepriekšējie runātāji, ir samazinājusi summas trū-
cīgo strādnieku isllaņiem, tāpat arī darba invalidiem
un sociāli apgādājamiem. Tagadējā valdība un Tau-
tas labklājības ministrija nekaunīgā kārtā to pašu ir
darījusi ari ar kara invalidiem un brīvības cīnītā-
jiem, vairāk posteņos samazinājusi summas par 40%
līdz 50 %. To es pieradīšu ar skaitļiem.

Pagājušā gada budžetā trūcīgiem kara invali-
diem un kritušo ģimenes locekļiem, malkas izsnieg-
šanai bija paredzēti 30.000 latu; turpretim šī gada
budžeta ministrija ir atradusi par vajadzīgu uz šo
nelaimīgo, trūcīgo kara invalidu un brīvības cīnī-
tāju rēķina ietaupīt 14.000 latu un ir paredzējusi jau-
najā budžetā tikai 16.000 latu. Ja šeit runā par ie-
taupījumiem, tad jāsaka, ka tas ir nevietā, jo šo
malku saņem tikai trūcīgie kara invalidi. (Sietu kara
invalidiem vairāk pilsētas, piemēram Rūjienā, Cēsīs
un Ventspilī, malka ieradīta 12—14kilometru no pil-

sētas, un par šiem niecīgiem grašiem malka inva-
lidiem jāpārved arī mājā.

Tālāk ļoti sāpīgs ir ārstēšanas jautājums, ko
ļoti labvēlīgi nostādīja kara invalidu ārstēšanas li-
kums, kas noteica, ka kara invalidi, tāpat arī 1905.
gadā cietušie ārstējami uz valsts rēķina. Bet ko
dara ministrija? Atcerieties, ka savā laikā invalidi
ļoti sīvi cīnījās, lai izdabūtu šo likumu. To viņi ari
panāca kreisās valdības laikā, un budžetā tika at-
vēlēti 150.000 latu trūcīgo, invalidu ārstēšanai. Jau
pagājušā gadā Celmiņa valdība atrada par vajadzīgu
šo summu samazināt, un šogad tā ir samazināta jau
uz 80.000 latu. Tā tad, kā jūs redzat, te grib ietau-
pīt uz nelaimīgo, cietušokareivju rēķina.

Bez šiem ietaupījumiem atsevišķos budžeta po-
steņos iet vēl tālāk un atrod, ka Latvijā esot ļoti
daudz kara invalidu, kas saņem pensiju. _ Lai gūtu
budžetā zināmus ietaupījumus, invalidi jāpārbauda,
vienam lielam skaitam pensija jāatņeu^

un viņi no
pensionējamo skaita jāizslēdz. Pagājušā gadā attie-
cīgā kommisijā ar Tautas labklājības ministrijas rī-
kojumu un koalicijas lēmumu braukāja apkārt pa
visu Latviju, pa apriņķiem un atņēma invalidiem un
brīvības cīņu dalībniekiem pensijas tiesības, pat
tiem, kuriem 10 gadu atpakaļ šīs tiesības piešķirtas,
piešķirtas uz likuma pamata, saskaņā ar izdotiem
noteikumiem. Šī Ikomim' sija, izbraukusi, uz vietas,
sasauc kopā visus apriņķa invalidus, ne tikai tos,
kurus no medicīnas viedokļa vajadzētu pārbaudīt,
bet arī tos, kuriem amputēta roka vai kāja un kuru
dokumentos skaidri redzams, ka viņu veselības stā-
voklis vairs nevar uzlaboties. Liels skaits ir to in-
validu, kam pensijas atņem, vai samazina. Kommi-
sijā 6 stundās!pārbauda 120—180 invalidu. Tā tad
katra invalida pārbaudīšanai iznāk 2 minūtes. Vai
šāda laika sprīdī var objektīvi konstatēt katra in-
valida veselības stāvokli, pārbaudīt viņa bojāto ve-
selību? Liekas, visiem ir skaidrs, ka to izdarīt ne-
var un ka te var rasties dažādi pārpratumi; tāpēc
ari šīs pārbaudes kara invalidos ir izsaukušas lielu
sašutumu.

Nemierā ar šīm pārbaudēm bez kara invalidiem
ir arī 1905. gadā cietušie. Pavisam jau ir pārbau-
dīts, vairāk par pusi no kara invalidiem, un pensija
pamazināta 550 gadījumos, atcelta — 257 gadījumos
un paaugstināta — 51_ gadījumā. Izbraucot uz vie-
tas, virskommisija ievēro vienu apstākli. Viņa, pār-
baudot katru invalidu, apvaicājas, vai viņš kur
strada. Ja izrādās, ka viņš kur strādā, tad viņš tū-
līt ir darba spējīgs, un tādam' pensiju atņem. Se-
višķi tas attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri ir zemākā
kategorija, kuru_ darba_ spēju zaudējums ir
30%—40%. _Jui šāds cilvēks strādā, tad konstatē,
ka viņšzaudejis darba spējas tikai 30% apmērā, un
no apgādājamo skaita izslēdz.

Ir bijuši gadījumi, kad jkara invalidam prasīts,
kāds ir viņa_ materiālais stāvokļus, un tad, atkarībā
no šī materiāla stāvokļa, pensija pazemināta. Tādu
gadījumu ir bijis ļoti daudz. Te ir viens gadījums,
kas noticis Ventspils apriņķī. Invalidam Danneber-
gam — brīvības cīņu dalībniekam prasīts, vai vi-
ņam esot govs, un tā kā viņš atbildējis, ka viņam
tāda esot, tad pensija pazemināta no 3. kategorijas
uz 5. Tādu gadījumu ir daudz.

Ka virskommisija nav bijusi objektīva, to pie-
rada tas, ka viņai īpašai bijuši jāgroza savi ie-
priekšējie lēmumi. Jelgavas kommisijā invalidam
Kārlim Rozentalam 1920gadā piešķīrusi 4. katego-
rijas pensiju ar darba spēju zaudēšanu 60% apmērā,
bet 1929. gada ta patikomimisijai viņam paaugstinā-
jusi pensiju līdz 2. kategorijai ar darba spēju zaudē-
šanu 100% apmērā.
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Kara invalidi ikgadus var griezties pie kommi-
sijas,_lai ta pārbaudītu viņu veselības stāvokli. Tā,
piemēram, 1929. gada 8. aprīlī virskommisija paze-
minājusi kādam invalidam pensiju uz 4. kategoriju,
kas viņu neapmierinājis. Viņš 1 griezies, no
jauna pie tās pašas virskommisijas un tā
paša gada 5. septembrī šī kommisijā atzinusi,
ka viņš vairāk zaudējis darba spējas, un piešķīrusi
viņam 3. kategorijas pensiju. Tā tad virskommisija
nav objektīva, pārbaudot kara invalidus, un pielai-
žot daudz kļūdu. Sevišķi daudz kļūdu pielaists ze-
mākam kategorijām.

Deputāts Višņa jau aizrādīja, ka tiem invali-
diem, kas sakropļoti miera laikā, izpildot obligāto-
risko kara dienestu, jāpierāda, ka saslimšana vai
sakropļošana) notikusi, izpildot dienesta pienāku-
mus. Vietējais priekšnieks, bez šaubām, nekad ne-
atzīs, ka sakropļošana notikusi, izpildot die-
nesta pienākumus, jo tādā gadījumā viņš saņem rā-
jienu no priekšniecības. Tāpēc ļoti daudzi šādu in-
validu pabalstu nesaņem.

Tāpat kara invalidam — brīvības cīnītājam
prasa noteiktus lieciniekus', dokumentus, kas pierā-
dītu viņa sakropļošanais stāvokli. Daudz gadījumos
invalidam arī ar lieciniekiem nav iespējams pensiju
saņemt. Piemēram invalids, kam ir noteikti lieci-
nieki — viņš ir no Ventspils apriņķa — noraidīts, jo
ministris atzinis, ka viņam nav pietiekoša iemesla
saņemt pensiju.

Turpretim bijušie Krievijas pensionāri tiek ļoti
saudzēti. Viņiem piešķir pensiju arī bez pierādīju-
miem. Pati ministrija griežas pie attiecīgām iestā-
dēm un prasa pierādījumus, turpretim kara invali-
diem, bijušiem brīvības cīnītājiem ar dokumentiem
jāpierāda,ka viņi zaudējuši tik un tik procentu darba
spēju, un tikai tad viņi var saņemt pensiju. Bet ar
otru grupu apietas ļoti saudzīgi. Dažos gadījumos
pat it kā izteic pateicību par to, ka šiekungi griežas
pie tagadējās Latvijas valdības un prasa pensiju.

Labvēlīga izturēšanās ir pret bijušās Krievijas
pensionāriem., bet Latvijas brīvības cīnītājus, kā jau
teicu, nostāda otrā vietā. Kas tad ir tie kungi, kas
griežas pēc pensijām Tautas labklājības ministrijā?
Te ir kāds bijis senators, kam piešķirta 100 latu
liela pensija, turpretim kara invalidam, mūsu brīvī-
bas cīņu dalībniekam, kas zaudējis 100% darba
spēju, kam vajadzīga pastāvīga apkalpošana, pie-
šķir Pēc tagadējām pensiju normām 96 latu lielu
pensiju. Ķeizariskā galma staļļmeisteram arī pie-
šķirta 100 latu liela pensija mēnesī; tikpat liela pen-
sija piešķirta bijušam Varšavas gubernatoram un
vel citiem.

Šiem kungiem Tautas labklājības ministrija iz-
rāda vislielāko pretimnākšanu; viņi tikai iesūta lū-
gumu Tautas labklājības ministrijā, lai piešķir pen-
siju, un ja Tautas labklājības ministrija pieprasa kā-
dus pierādījumus, tad bijušie Krievijas pensionāri
paši tos nemeklē, bet aizrāda, kur pierādījumi da-
būjami, un ministrija pati tos pieprasa no attiecīgās
iestādes. Te ir kāds gadījums ar kādu bijušo muiž-
nieku, kolēģiju asesoru. Šis kungs iesniedzis lū-
gumu piešķirt viņam pensiju, un kad ministrija vi-
ņam pieprasījusi pierādījumus, viņš atbildējis šādi:

«Uz Jūsu paziņojumu: iesūtīt attiecīgas pierā-
dījumi no Krievija, es tik var atbildēt to: Es do-
māju ka Jūs piedalīs pie tam, ka nevenam ierēdnam
varēja ienākt prātā, ka Krievija būs sabojāt! No
tagadiem «Boļševikiem» tādi pierādījumi nav da-
bodams. Jūs varētu griesties pie Liepājas Prefekta
Steinarta kunga, kurš man paziest un Jums var dot

apliecība, ka es esmu kalpojis Kurzemes Akcīzes
Valde. Mans mēneš algs bij pirms 1. August 1914. g.
85 Rlfol. Ar augstigodīb. Kalegasesors.

E. Burkevics.»
Uz šī ziņojuma pamata, kas rakstīts pavisam

svešā valodā, Tautas labklājības ministrija griezu-
sies ar rakstu pie Liepājas prefekta Šteinerta. Tas,
zināms, šofaktu arī apliecinājis, un minētam kungam
pensija piešķirta.

Lūk, tā ministrija rīkojas ar bijušiem, Krievijas
pensionāriem, izrādot viņiem vislielāko pretimnāk-
šanu. Man tikai atliek konstatēt, ka brīvības cīnī-
tājus, kā jau teicu, nostāda otrā vietā. Tiem vaja-
dzīgi pierādījumi, bet muižniecības kalpiem pensi-
jaspiešķir bez pierādījumiem. Viņiem pierādījumus
sameklē pati Tautas labklājības ministrija, jo to
prasa viena atsevišķa grupa, kas atbalsta tagadējo
koalīciju, un tāpēc šīs grupas prasības arī jāpilda.
Kad kara invalidi prasa, lai kaut cik nodrošinātu
viņu stāvokli un paaugstinātu pensijas, vienmēr at-
bild, ka nav līdzekļu; bet šaiotrai grupai izrada vis-
lielāko labvēlību, šai grupai valdība un Tautas lab-
klājības ministrija katrā laikā atrod līdzekļus. _ Ja
kāds kara invalidsgrib saņemt pensiju, viņam jabut
Latvijas pavalstniekam jau no 1920._ gada 1. jan-
vāra; turpretim šie Krievijas pensionari,_ bijušie gu-
bernatori u. t. t., kas iebraukuši Latvija pec 1920.
gada 1. janvāra, arī saņem pensijas. Saeima_ ir
pieņēmusi lēmumu, ka bijušo Krievijas pensionāru
likums jārevidē, bet tagadēja koalicija to nedara,
jo vācu frakcija tam būs pretim Tagad uz parejo
pensionējamo rēķina, uz kara invalidu rēķina grib
rast zināmus ietaupījumus par labu zināmam
grupām.

Ka ir izstrādāts zināms plāns, to pierāda jautas,
ka visus šos gadus ārstu virskommisijas atalgoju-
miemparedzēti, 500 latu, bet tagadparedzēti 1500latu
— vesels tūkstotis latuvairāk šai ārstu virskoimmisi-
jai, lai tā, pārbaudot kara invalidus, varētu atraut tiem
pensijas. Pagājušā gadā izdots kara invalidiem
2.875.000 latu. bet šī gada budžeta paredzēti kara
invalidiem 2^825.000; atkal 50.000 lati atrauti uz kara
invalidu rēķina; bet .pretējai grupai no 240.000 latu
pagājušā gadā summā pieaugusi par 500.000 latu.

Tautas labklājības ministrija nedomā, ka vaja-
dzētu kara invalidu un karā kritušo ģimenes locekļu
stāvokli uzlabot. Pašreizējais karā kritušo ģimeņu
stāvoklis ir bēdīgs. Tās saņem tikai 12 latus 21
santīmu mēnesī. Šo stāvokli, bez šaubām, vajadzē-
tu uzlabot. 1929. gada 17. maija Saeima pieņēma
pārejas formulu, ar kuru uzdeva valdībai uzlabot
kara invalidu pensijas tādos apmēros, kādos tās no-
teiktas bijušiem Krievijas pavalstniekiem. Kara in-
valīdi nemaz vairāk neprasa, viņi prasa tikai to, ko
jauir saņēmusi tā grupa, kurai nav nekādu nopelnu
Latvijas atbrīvošanā. Valdība bija arī izstrādājusi
likumprojektu, ko parakstījuši ministru prezidents
un tautas labklājības ministris, kuri atzinuši, ka, bez
šaubām, kara invalidu pensijas paaugstināmas, tā-
pat paaugstināmas pensijas karā kritušo ģimenēm.
Šo likumprojektu Ministru kabinets arī pieņēma, bet
sastādot 1930./31. gada budžetu tanī nav uzņemtas
nekādas summas šopensiju paaugstināšanai. Tagad
nu koalicijas kungi atrod, ka nav līdzekļu, un tāpēc
pensijas kara invalidiem nevarot paaugstināt. Vai
tiešām jūs gribat nostādīt kara invalidus tādā stā-
voklī, ka viņiem būs jāiet uz ielas un ar kruķiem jā-
dauza pie Ministru kabineta durvīm, lai mūsu kun-
gi atcerētos arī tos, kas izcīnījuši šos augstos prezi-
dentu krēslus. Tagadējā valdība ir nodrošinājusi
pensijas bijušiem armijas vadoņiem, kā arī dažādas
privileģijasv izmaksājot daudz gadījumos šīs pensijas

H
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par vairāk gadiem uz priekšu, bet par tiem kara
invalidiem, kuri zaudējuši savu veselību._ cīnoties
par Latvijas brīvību un patstāvību, tagadēja valdība
nemaz nedomā rūpēties, nemaz nedoma par viņu
stāvokļa uzlabošanu.

Mācītāju frakcija ar Beldava kungu priekšgalā
vienmēr no šīs katedras ir deklarējusi, ka viņa stāv
par trūcīgiem darba ļaudīm. Ja tagad prasītu Bel-
dava kungam, kāpēc viņš neaizstāv šos trūcīgos ka-
ra invalidus, kas ir izcīnījuši demokrātisko Latviju,
tad droši vien Beldava kungs atbildētu, ka nav lī-
dzekļu. Es gribu redzēt, kā izturēsies Beldava
kungs tagad, kad būs jābalso par kara invalidu stā-
vokļa uzlabošanu. Vai mācītāju kungi arī darbos
pierādīs to, ko šeit ir deklarējuši vārdos. Es lieku
priekšā paaugstināt pensijas kritušo ģimenes locek-
ļiem. Pensiju paaugstināšanai nepieciešamo summu
proti — 200.000 latu— ievest attiecīgā postenī. Šos
līdzekļus varam atrast. Tos var ņemt no bijušo
Krievijas pensionāru summām. Saeima ir nolēmusi
revidēt šo pensiju likumu. Es gribu jautāt, vai arī
Beldava kungs balsos par šo trūcīgo šķiru — par
trūcīgiem invalidiem. Tagadējā valdība nedoma,
ka arī tie jāaizstāv, ka jāuzlabo!arī to cilvēku stā-
voklis, kās cīnījušies par Latvijas brīvību un izka-
rojuši mūsu demokrātisko valsti. Tagadējā valdība
sastāda budžetu kā vienas šķiras budžetu un dod
līdzekļus tikai tām grupām, kas atbalsta viņas, poli-
tiku. Tām grupām ir katrā laikā līdzekļi, un tie
tiek doti uz trūcīgo un sakropļoto kara invalīdu rē-
ķina. Ja jādod kādas summas kādai grupai vai per-
sonai, kas atbalsta tagadējo koalīciju, kas balso par
attiecīgu prezidentu, tad līdzekļu netrūkst, bet ja va-
jadzīgi līdzekļi kara invalidiem, tad valstij līdzekļu
nav, tad budžetā šādus līdzekļus nevar atrast.

Kāra invalidu ārstēšana arī ir ļoti sliktā stāvoklī.
Kara invalidiem neizsniedz par velti zāles, un vis-
pār ārstniecība ir nepietiekoša. Es lieku priekšā
ņemt Ls 40.000, no Kara ministrijas ārkārtējo izde-
vumu summām un palielināt summu kara invalidu
ārstēšanai. Šie izdevumi ir nepieciešami, jo ir pē-
dējais laiks nostādīt daudzmaz labākā stāvoklī bi-
jušo brīvības cīnītāju ārstēšanu.

Tāpat budžetā jāparedz summa trūcīgiem inva-
lidiem malkas izsniegšanai. Šī summa jāparedz tā-
da pat apmērā, kāda tā bija iepriekšējā gadā, neie-
taupot šī gada budžetā uz trūcīgo kara invalidu rē-
ķina.

^

Invalidiem nav nekādu illūziju, ka tagadējā val-
dība uzlabos viņu stāvokli, ja arī viņi liks priekšā
palielināt attiecīgās summas. Invalidi zina, ka, viņi
savu stāvokli varēs uzlabot tikai ejot kopā ar Latvi-
jas strādniekiem un cīnoties kopā ar Latvijas
strādnieku vairākumu. Kad uzlabosies Latvijas
strādnieku stāvoklis, tad uzlabosies arī kara inva-
lidu un brīvības cīnītāju stāvoklis. Šeit ir tikai ko-
pēja cīņa pret pilsonisko budžetu un pret pilsoniskās
valsts vadītājiem par sava stāvokļa uzlabošanu.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentalam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): No dzimtbū-
šanas un klaušu laikiem mums uzglabājusies tautās
dziesmiņa: «Ej saulīte, drīz pie Dieva, dod man
svētu vakaru — bargi kungi darbu deva, nedev
sveta vakara.» Es ceru, ka ne tikai dzejnieku kun-
gi centrā, bet _arī zemnieku savienības lielsaimnieki
un arī labā spārna baznīckungi pazīst šodziesmiņu.
Bija cerības, ka līdz ar Latvijas republikas nodibi-
nāšanos, ar mašīnu lielāku lietošanu lauksaimniecī-
bā šai dziesmiņai vairs nebūs vietas' Latvijā, ka šie
apstākļi būs aizgājuši uz mūžīgiem, laikiem nebūtī-
bā. Bet izrādās, ika šie apstākļi paliek arī tagadējā
Latvijā tādi pat, kādi tie bija pirms 100 un vairāk

gadiem. Tagad tāpat strādniekus nodarbinai bez
saules un arī vēl naktīs. Šoziem pirmās apdrošinā-
šanas sabiedrības pensiju kommisijai nacas pie^
spriest pensiju kādam strādniekam!, kurš Prauliena
pie kuļmašīnas bija sakropļots pīkst. VaS no rīta.
Acīmredzot, kulšana notikusi visu cauru nakti. Tas
nav bijis tikai Praulienas pagastā vien, tāda parā-
dība ir sastopama vai katrā pagastā. Ne pirmā ap-
drošināšanas sabiedrība, ne arī paši lauksaimnieki
šai nožēlojamai parādībai nepiegriež vajadzīgas vē-
rības un domā, ka tas tā ir labi un tas ta pienākas.

Es domāju,ka tāda nevērība pret strādnieku ve-
selību un dzīvību ir nosodāma. Tāpēc ir pēdējais
laiks izstrādāt laukstrādnieku darbā laika likumu,
kas ierobežotu šo pārāk garo darba dienu, saīsinātu
darba laiku un līdz ar to nodrošinātu arī laukstrād-
niekiem tādas pat tiesības, kādas ir paredzētas rūp-
niecības strādniekiem.

Sevišķi svarīgi ir nodrošināt sievietes grūtnie-
cības stāvoklī- Ir tik daudz faktu lauksaimniecībā,
ka sievieti grūtniecības stāvoklī padzen no mājas, lai
iet meklēt sev citur patvērumu. Tāpēc te ir nepie-
ciešams tāds pat likums, kā pilsētas strādniekiem, un
tāpēc es iesniegšu pārejas .formulu-uzdot valdībai
izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par
laukstrādnieku darba laika šais i*
nāš an u.

Pārmērīgi garajam darba laikam ir, protams,
sekas: laukstrādnieku biežās slimības. Likums par
lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos
ir gribējis arī strādniekiem nākt pretim, ir gribējis
dot zināmus atvieglojumus, palētinātu ārstu, zāles un
slimnīcu. Diemžēl, šo likumu tagadējā veidā iz-
manto plašos apmēros tikai lauku bagātā šķira un
it sevišķi lielie lauksaimnieki, kuri saka, ka jāstei-
dzas likumu izmantot, jokas zinot, cik ilgi tas pastā-
vēšot. Tāpēc vajagot jau laikus iet pagulēt slimnī-
cās, jo valsts par to piemaksājot. Trūcīgiem lauku
iedzīvotājiem pagastu valdes tādu pretimnākšanu
neizrāda, viņu labā nekā nedara. Trūcīgie lauku
iedzīvotāji netiek pie likuma izmantošanas, tik pla-
šos apmēros.

'Kādos apmēros šis likums iespaido pagastu
budžetus, par to īpašvaldības departaments par pa-
gastiem ir sakopojis ļoti raksturīgus skaitļus, Šie
skaitli saka, ka 1929. gada_ budžetā lauku iedzīvotā-
ju ārstēšanai bijis paredzēts 1.305.350 latu, bet iz-
dots — 1.467.500 latu, tā tad par kādiem 160.000
latu vairāk neka paredzēts budžeta. Bez tam slim-
nīcām par slimo lauku iedzīvotāju ārstēšanu pienā-
cās 1.019.000 latu nomaksas, bet pašvaldības samak-
sājušas slimnīcām tikai 461.000 latu, tā tad paliku-
šas parādā 558.000 latu. Ko slimnīcas lai iesāk, ja
tik liela summa izstāv pagastu pašvaldībās? Acīm-
redzot, viņām draud bankrots. To atzīst arī «Iekš-
lietu (Ministrijas Vēstnesis», kas; sniedz šīs ziņas.
Slimnīcas novestas bankrota stāvoklī ar šādu paš-
valdību rīcību.

Bet pašvaldības nespēj samaksāt parādu tāpēc,
ka viņu budžeti ir ierobežoti, jo pārāk lielas sum-
mas prasa taisni turīgāko lauku iedzīvotāju ārstē-
šana. Tāpēc ļoti nepieciešams visdrīzākā laikā
grozīt lauku iedzīvotāju nodrošināšanas likumu tā,
lai patiešām tiktu nodrošināti trūcīgākie lauku iedzī-
votāji: laukstrādnieki, vaļenieki, sīkzemnieki un
amatnieki, bet turīgākie lauku iedzīvotāji lai paši
gadā par savu ārstēšanos, kā, tas ir arī slimo kasu
likumal_ Trūcīgākiem lauku iedzivotājtiam, jādod
ārsts, zāles un slimnīca par brīvu. Lai šos izdevu-
imus segtu, tad lielsaiimniekiem jāuzliek sevišķs no-
doklis. Tādā nolūkā iesniedzu attiecīgu pārejas for-
mulu,_kas skan šādi: «Saeima uzdod valdībai pār-
strādāt likumu par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
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slimības gadījumos ta, lai laukstrādnieki, vaļenieki,
amatnieki un sīkzemnieki saņemtu pār brīvu ārstu,
zāles un slimnīcas. Līdzekļi šīm vajadzībām ie-
gūstami, apliekot ar sevišķu nodokli saimniecības,
kuru zemes platība pārsniedz 27 ha,» Ar šādu, liku-
ma grozījumu butu iespējams

^
uzlabot lauku pašval-

dību stāvokli, _tam nevajadzētu izsniegt pabalstus
budžeta kārtībā. Šogad pagastu un apriņķu pašval-
dības savus budžetus ir jau sastādījušas. Viņas bi-
jušas spiestas tos sastādīt ar ļoti lieliem' iztrūku-
miem, cerēdamas, ka valsts budžets viņām palīdzēs
tos segt. Man šķiet, ka tomēr apriņķu un pagastu
pašvaldībām jāsaimnieko ar saviem līdzekļiem. Šo
iespēju dos ļielājmērā pastāvošā likuma grozījums.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne-
viens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds re-
ferentam.

Referents J. Annuss: Pie Tautas labklājības
ministrijas kārtējo izdevumu budžeta iesniegts vai-1'
rak priekšlikumu un pārlabojumu.

Vispirms Dzelzīša kungs liek priekšā tek. Nr.
362, § 28., pkt. 4., kur paredzētas pensijas bij. Krie-
vijas pensionāriem, pamazināt summu par 250.000
latu un pārnest tos uz tek. Nr. 361, pkt. 1. — kara
invalidu pensiju paaugstināšanai. Budžeta kommi-
sijā apsprieda šo priekšlikumu, bet, ievērojot to, ka
summa bij. Krievijas pensionāriem dibinās uz liku-
ma, ar balsu vairākumu to noraidīja.

No šī paša paragrāfa un punkta Vintera kungs
liek priekša pārvest 250.000 latu uz tek. ,Nr. 449,
§ 92.— pabalstiem darba nespējīgiem un trūcīgiem
agrākiem naudas noguldītājiem. Arī šo priekšliku-
mubudžeta kommisijā noraidīja ar balsu vairākumu.

Tautas labklājības ministrijas budžetā ir ievie-
sušas dažasjkļūdas. Budžets nesaskan ar paskaidro-
jumiem, tapec es iesniegšu priekšlikumu, ko arī bu-
džeta kommisijā ir_pieņēmusi, un lūgšu kļūdas izla-
bot. — Pirmais pārlabojums būtu — tek. Nr. 355,
§ 1., 1. punktā 328.075 latu vietā likt 329.689 latus
un 2, punkta — 4992 latu vietā likt 5136 latus; kop-
summa par 1. paragrāfu 333.067 latu vietā likt
334.825 latus. — Bez tam vēl ir kļūda tek. Nr*. 362,
§ 28„ _pkt. 1. Budžetā ierakstīts 175.000 latu, bet
vajadzēja but — un ta tas ir arī 'paskaidrojumos —
173.242 lati; kopsumma 208. paragrāfā tad nebūtu
vis 3.101.430, bet gan 3.099.672 lati. — Tek, Nr. 364.
§ 30., pkt. 5. budžeta ierakstīts 16.000 latu, bet pēc
paskaidrojumiem jābūt 16.500 latiem.

Pie šī paša tek. Nr. 364, § 30., pkt. 1. Dzelzīša
kungs iesniedzis priekšlikumu. Viņš liek priekšā
pavairot šo paragrāfu un punktu — malkas izsnieg-
šanaikara invalidiem un kritušo ģimenēm par 20.000
latiem un šo summu ņemt no ārkārtējo izdevumu IX
daļas § 92., pkt. 8, tas būtu — no luterāņu baznīcas
pabalstiem. Budžeta kommisijā ar balsu vairākumu
šo priekšlikumu noraidīja.

Pie tek. numurai 388, § 36., punkta 4. Dzelzīša
kungs ir iesniedzis vēl 2 priekšlikumus. Ar vienu
viņš liek priekšā pavairot 4. punktā uzņemto summu
par 10.000 latu — sakropļoto karavīru un invalidu
ārstēšanai Kemeru sēravotos un par avotu uzrāda
pabalstu katoļu baznīcai. Budžeta kommisijā šo
priekšlikumu noraidīja. — Šai pašā paragrāfā un
punktā — cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
ārstēšanai — Dzelzīša kungs liek priekšā pielikt vēl
400.000 latu, ņemot šo summu no tek. numuriem
469.-476. Budžeta .komanisija arī šo priekšlikumu
noraidīja. .

Pie tekošā numura 388, § 36. ir Višņas kunga
priekšlikums, kurš liek priekšā paragrāfa kopsummu
pavairot par 200.000 latu, ņemot šo summu no baz-
nīcu pabalstiem. Ar balsu vairākumu šis priekšli-
kums budžeta kommisijā noraidīts. —

Tālāk tek. numurā 396, § 39. Višņas kungs liek
priekšā pavairot summu par 10.000 latu un ņemt
šo summu no baznīcu pabalstiem. Budžeta kom-
misijā šo priekšlikumu noraidīja.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevu-
mu XIII daļas iesniegts vairāk priekšlikumu. Pirmo
priekšlikumu iesniedzis referents J. Annuss:

,Tek. JY»355 1. p. skaitļa vietā likt 329.689.—. . . 2. . - » . ' 5.136,—
Kopsumma par § 1 , „ „ 334.825.—
Tek. j\š362 1. p. . , . 173.242 —
Kopsummā par § 28 . , „ 3.099.672.—
Tek. J_ 364 — 5. p. „ ,

*
16.5001—«

Vispirms lieku uz balsošanu šoreferentu priekš-
likumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekš-
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Referenta
priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Pie tek. Nr.
362 iesnieguši priekšlikumus deputāti E. Dzelzītis
un J. Vinters. Deputāta Dzelzīša priekšlikums
skan:

«Tek. Nr. 362., § 28., p. 4. bij. Krievijas pensionāru pen-
sijas Ls 250.000,— pārvietot uz XII d. tek. Nr. 361, p. 1. kara
invalidu pensiju paaugstināšanai.»

Kommisijā tas noraidīts. Lieku šo priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Dzelzīša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Dzelzīša priekš-
likumu nodota 31 balss, pret to nodotas 48 balsis.
Šis priekšlikums noraidīts. — Deputāts J. Vinters
liek priekšā:

«Tek. Nr. 362,. § 28., pkt. 4. samazināt par Ls 250.000—,
pārvedot šo summu uz jaunu posteni Finanču ministrijas ār-
kārtējos izdevumos pie tek. Nr. 449., v. 48., § '912. — pabalstiem
dairba nespējīgiem un trūcīgiem, agrākiem naudas noguldītā-
jiem un kara izpostītiem.»

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku
to uzjjalsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Vintera priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Vintera priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, ka's atturas. Par depu-
tāta Vintera priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret —
38 balsis, atturējušies 2. Deputāta Vintera priekš-
likums noraidīts. — Deputāts J. Višņa iesniedzis
priekšlikumu:

«Tek. Nr. 388, v. 36., § 36. — pavairot par Ls 200.000,—,
ņemot šo summu no ārkārtējo izdevumu IX dalās — Finanču
ministrijas — tek. Nr. 449. v. 72. — baznīcu pabalstiem.»

Kommisijā deputāta Višņas priekšlikums norai-
dīts. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Višņas priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Višņas priekšlikumu nodotas 32 balsis,
pret — 46 balsis. Tas noraidīts. — Tālāk deputāts
J. Višņa liek priekšā:

«Tek. Nr. 396., v. 41., § 39. pavairot par Ls 10.000.—, ņe-
mot šo summu no ārkārtējo izdevumu IX dalās — Finanču mi-
nistrijas — tek. Nr. 449., v. 72. — baznīcu pabalstiem.»

Arī šis priekšlikums kommisijā noraidīts. Lie-
ku to uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Višņas otro priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu _pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Višņas otro priekšlikumu nodota 31 balss,
pret to nodotas 45 balsis. Tas noraidīts. — Depu-
tāts E. Dzelzītis iesniedzis trīs priekšlikumus. Pir-
mais priekšlikums skan:

«Ārkārtēji . IX — Finanču ministrija — tek. Nr. 449., § 92,
v. 72., p. 8, — Ls 20.000.— pārvietot uz XII — Tautas labklājī-
bas ministrija — tek. Nr. 3641, § 30,. p. 5. — malkas izsniegša-
nai kara invalidiem un kritušo ģimenēm.»

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Dzelzīša pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu
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pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Dzelzīša pirmo priekšlikumu nodota 31
balss, pret to nodotas 47 balsis. Tas noraidīts. —
Deputāta Dzelzīša otrais priekšlikums skan:

«Ārkārtēji izdevumi. IX — Finanču ministrija — tek.
Nr. 449, § 92., v. 72., p. 9, — Ls 10.000.— pārvietot uz XII
— Tautas labklājības ministrija — tek. Nr, 388 .; § 36., p. 4. —
sakropļoto .kāra invalidu ārstēšanai Kemeru sēravotos."

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Dzelzīša otro priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties,tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de-
putāta Dzelzīša otro priekšlikumu nodota 31 balss,
pret to nodotas 45 balsis. Šis priekšlikums norai-
dīts. — Deputāta Dzelzīša trešais priekšlikums:

«XIV — Kara ministrija — tek. Nr. 469—476. § 101—114.
Ls . 40.000,— pārvietot uz XII — Tautas labklājības ministrija
— tek. Nr. 388, § 36. p. 4. — cietušo karavīra un viņu ģimenes
locekļu ārstēšanai.»

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-
tāta Dzelzīša trešo priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Dzelzīša
trešo priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 45 bal-
sis. Arī šis priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā'
nāk kārtējo izdevumu XII daļa pārlabotā veidā. Lū-
dzu pacelties tos, kas ir pret XII daļas pieņemšanu,
pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas? Tādu nav. Par XII daļas pieņemšanu
Pārlabotā veidā nodotas 46 balsis, pret — 33 balsis,
Kārtējo izdevumu XII daļa pārlabotā veidā pieņem-
ta.^— XIII daļa — Valsts statistiskā pārvalde.
(Tek. M Ls

XIII. Valsis statistiskā pārvalde.
411.V.74. §1. Atalgojumi.

1. Algas un piemaksas 216.676.—
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki li2.360.— 229.036 .—
412. . . §2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi 7.720.—
2. Citi pārvaldes izdevumi 24.200.— 31.'920.—

413. §3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana 2.800.—
3. Citi saimniecības izdevumi 2.20O.—

- . 4. Eku un telpu tekošais re-
monts 3.300.— 8.300 —

414. §4. Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības

piederumi 3.i248.—
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti 1.200— 4.448—
415. §6. Izdevniecības izdevumi.

1. Grāmatas 131.630 —
416. §83. Skaitīšanas izdevumi.

1. Lauksaimniecības skaitī-
šana 78.300 —

2. III vispārējā iedzīvotāju
skaitīšana 90.280 —

3. Tirdzniecības un rūpnie-
cības skaitīšana 3.500.— 172,080.—

Kopā XIII daļai 577.414.—)

Vārdu neviens nevēlas? — Kārtējo izdevumu
XIII daļa nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret XIII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas atturas. 4 balsojot pret, kārtējo izde-
vumu XIII daļa pieņemta. — XIV daļa — Kara mi-
nistrija.
(TekNi, Ls.

(XIV. Kara ministrija.
417—430.V.90. §§101.-114. 36.070.000.—)

Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie depu-

tātu kungi! Apspriežot kara resora budžetu, mums
vispirms jāaizrāda uz vienu nevēlamu parādību,
prqti to — kādā veidā mums budžets tagad Augsta
namā tiek pasniegts. Šī gada budžetā Kara mini-
strijas izdevumi izteikti vienā vienīga rinda — XIV
daļa — Kara ministrija — §§ 101.—114. Nav doti
nekādi sīkāki paskaidrojumi par šiem atsevišķiem
13posteņiem, kas sastāda Kara ministrijas budžetu.
Tādu kārtību motīvē ar to, ka visi Kara resora jzde-
vumi uzskatāmi par slepeniem, un tāpēc atklātā bu-
džetā nekas sīkāks nav ievedams. Bet nu jāaizrāda,
ka šī kārtība ir pretrunā ar to kārtību, kāda Saeima
bija agrākos gados, tāpat ir pretrunā ar to, ka 2 Sa-
eimas kommjsiju locekļi — budžeta un kara lietu
kommisiju locekļi, dabū 2 sevišķas grāmatas — šta-
tus un ienākumu un izdevumu posteņus ar visiem
paskaidrojumiem. Bez šaubām, Kara ministrijā da-
žus posteņus var uzskatīt par slepeniem. Tur sī-
kākus paskaidrojumus nevarētu dot, bet javisu par-
lamentu nostāda tādā stāvoklī, ka viņam nav tu-
vāku paskaidrojumu par šiem 13posteņiem, tad jā-
saka, ka tāds budžets nav parlamenta cienīgs. Ār-
zemēs tāda kārtība netiek praktizēta pat tādās val-
stīs, kur ir lielākas armijas.

Šis stāvoklis kļūst dīvains, ja paskatāmies, ka
lietas un ziņas, kuras uzskata par noslēpumu tautas
vietniekiem, nodrukātas ārzemju militāros izdevu-
mos, piemēram, Krievijas militāros rakstu krājumos.
Man ir tepat priekšā Maskavas izdevums „Hho
cTpaHHMH apMHHHdvioTH" kur ir arī nodaļa, kas veltī-
ta Latvijai, kur nodrukāta laba daļa to datu, ar ku-
riem valdība nedod iespēju iepazīties Saeimas loce-
kļiem! Tā mēs, deputātu kungi,, nonākam diezgan
dīvainā stāvoklī. To, kas ārvalstīm pieejams un ko
var nopirkt privātā tirgū Latvijā — šīs grāmatas
Latvijā nav noliegtas —, Augstā nama locekļi neda-
bū zināt. To tur kā lielu noslēpumu, un paskaidro-
jumus dod tikai divu kommisiju locekļiem.

Deputātu kungi, ja apskatām Kara resora bu-
džetu 1930./31. saimniecības gadam, tad arī šogad
uzkrīt šī budžeta" lielie apmēri. Tā kā viss
budžets šogad ir pieaudzis no 165 miljoniem uz 178
miljoniem latu, tad kara resora procentuāla daļa ir
samazinājusies un nav vairs 24% no vispārējā bu-
džeta, kā tas bija pagājušā gadā, bet šogad ir drus-
ciņ vairāk par 21%. Tomēr Kara resora izdevumu
kopsumma — 39 miljoni lati, salīdzinot ar pagājušo
gadu, nav kritusies, un joprojām Kara ministrija
mūsu izdevumu budžetā ieņem pirmo vietu. Uz at-
sevišķa iedzīvotāja galvas mums arī šinī saimniecī-
bas gadā iznāk gandrīz 20 latu militāro izdevumu.
Mums tāpēc jāsaka, ka, nepavisam nenoliedzot mū-
su zemes aizsargāšanas vajadzības, tomēr jāievēro
arī zemes saimnieciskās spējas un pie tam plašākos
apmēros nekā tas līdz šim darīts. Tāpēc jāprasa,
lai turpmāk Kara resora izdevumi tiktu samazināti.
Sociāldemokrātu frakcija konkrēti domā, ka ar labu
gribu un pareizi pieejot šai lietai būtu iespējams
Kara ministrijas budžetu samazināt vismaz par
20%.

Deputātu kungi! Šis gads ir pēdējais pirms pā-
rejas uz saīsināto kara dienestu. Saskaņā ar liku-
mu, ko Augstais nams pieņēma 1928. gadā, valdībai
jāsper soļi, Jaļ pāreja uz saīsināto kara dienesta lai-
ku kļūtu iespējama. Tā ir saistīta ar zināmiem iz-
devumiem: jābūvē jaunas ēkas, jāpārbūvē ēkas no-
metnes, lai varētu arī ziemā izdarīt apmācības, jā-
pavairo

^
instruktoru un virsnieku skaits. Lietderī-

bas laba butu veļams neapgrūtināt mūsu budžetu
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vienā gadā un šos izdevumus sadalīt uz vairāk ga-
diem. Savā laikā Kara resors to atzina. Turpre-
tim tagad, kad atrodamies pēdējā gadā pirms pār-
ejas uz viengadīgu dienestu, tikpat kā
nekas no šiem izdevumiem nav uzņemts šī gada bu-
džeta, lai pāreja 1931. gadā varētu notikt. Kad Sa-
eimas kara lietu kommisijā jautāja Kara resora va-
dītajiem^ vai būs iespējams 1931. gadā pāriet uz
viengadīgu kara dienestu, tad atbildēja, ka tas bū-
šot ļoti grūti iespējams un ka pārejas izdevumi visi
jauzņemot nākoša saimniecības gada budžetā. De-
putātu kungi! Šie izdevumi nav mazi. Ir strīdus
starp Kara resoru un Valsts kontroli, bet katrā ziņā
summa sniedzas vairāk miljonos latu. Kara resora
vadība ir prasījusi 5 miljonus latu — vēlāk gan savu
prasību samazinājusi. Valsts kontrole sākumā uz-
stādīja Ļ5 miljonus latu. Katrā ziņā summa nebūs
mazāka par divi miljoniem latu. Nav racionāli, ja
šos izdevumus ieliek vienā pašā nākamā gada bu-
džetā, nesadalot uz vairākiem budžeta gadiem. Nā-
kamā gadā var rasties diezgan lielas grūtības saka-
rā ar to, ka tik liela summa jāieliek viena gada bu-
džeta izdevumos. Sociāldemokrātu frakcija, ap-
spriežot šo budžetu — tiklab kara lietu, kā budžeta
kommisijā, noteikti uzstājās par to, lai vienu daļu
izdevumu, kas saistīta ar pāreju \\z viena gada kara
dienestu, uzņemtu jau šī gada saimniecības budžetā,
bet tas nav darīts.

Tālāk, deputātu kungi, man jāaizrāda, ka kara
ministris Saeimas kara lietu kommisijā vairāk mē-
nešu atpakaļ paskaidroja, ka valdībai būs sevišķs
likums par izdevumiem, kas saistīti ar pāreju uz
viengadīgu, saīsinātu dienesta laiku. Solītais li-
kums vēl līdz šai dienai nav iesniegts; pastāvīgi ti-
kai aizrāda, ka Ministru kabinets aizņemts ar citiem
svarīgiem darbiem un likumiem. Mums gan jāaiz-
rāda, ka tik svarīgam likumprojektam,kāds ir minē-
tais, valdībai vajadzēja atlicināt laiku, lai viņa reiz
varētu izstrādāt šo likumu un iesniegt Saeimai.

Kara ministrijas budžets 1930./31. sajmniecības
gadam ir uzkrītošs arī vēl citā ziņā. Tas ir ne tikai
liels, bet ja apskatāmies, kādām vajadzībām aiziet
Kara resoram paredzētie 40.000.000 latu, tad re-
dzam, ka veseli 96% aiziet armijas uzturēšanai, un
tikai 4%, t. i. 1.600,000_ aiziet armijas bruņošanās
vajadzībām, ieroču iegādei. Mums jākonstatē, ka
šie lielie līdzekļi, ko mēs ikgadus dodam Kara mini-
strijai, pa lielākai daļai aiziet armijas uzturēšanai,
bet armijas svarīgākas vajadzības apmierina tikai
nelielos apmēros.

Mums jāaizrāda,ka mēs jau vairāk kā 10 gadu
atvēlam Kara ministrijai prāvus līdzekļus — dažus
gadus atpakaļ šīs summas bija vēl prāvākas, — bet
līdz šai dienai ne Saeimas kommisijas, ne arī kādā
cita vieta mes neesam tikuši skaidrībā par to, kādas
nopietna brīdī bus musu armijas cīņas spējas un kas
ir atbildīgs par musu armija^ sagatavošanu viņās
nopietnam uzdevumam. Tādas skaidrības mums
nav. Šis ir jautājums, par kuru tautas vietniekiem
un citām ieinteresētām personām vajadzētu tikt
skaidrībā, jo pretējā gadījumā mēs piešķiram šos lī-
dzekļus bez kādas skaidrības, nezinādami, ko mēs
ar to varam sasniegt. Šāda rīcība nekādā ziņā nav
racionāla.

Ja piegriežamies mūsu armijai, armijas iekšējai
dzīvei un tām parādībām, kurām būtu piegriežama
sevišķa vērība, tad vispirms, runājot par apmāci-
b u, jānorāda uz dažiem diezgan svarīgiem trūku-
miem. Deputātu kungi, mūsu armija nesen svinēja
savu 10 gadu jubileju. Mēs esam šinī laikā izdevuši

veselu rindu reglamentu, un tiešām armijas apmā-
cība tagad ir kļuvusi diezgan sarežģīta un, jāsaka
arī, ir nostādīta diezgan nopietni. Bet līdz šai die-
nai jaunkareivjiem, kas ikgadus tiek iesaukti kara
dienestā, nav nekāda pieturas punkta, pie kura viņi
varētu vadīties savās mācībās. Iemācīties visus šos
reglamentus viņi nespēj, viņiem tikai atliek sekot
tiem norādījumiem, kādus tiem sniedz instruktori.
Mums pie armijas štāba it apmācības daļa, kas ci-
tādi ir attīstījusi diezgan rosīgu darbību, skatoLšos
reglamentus cauri un izdodot jaunus;bet šī apmācī-
bas daļa vēl līdz šai dienai nav izdevusi nevienu
grāmatu, kas varētu būt vadoša mūsu jaunkareiv-
jiem. Kad mēs uz to vairākkārt aizrādījām, mums
atbildēja, ka vēl visi reglamenti nav caurskatīti. De-
putātu kungi, bija taču jau sen iespējams izdot tādu
kareivja rokas grāmatu; ja arī reglamenti būtu gro-
zīti, šo grāmatu varētu papildināt. Man priekša ir
kāda maza grāmatiņa,, ko izdevis_ kāds kapteinis
Zavjortkins, un šī grāmata privāta kārtā apgaismo
visas šīs lietas. Ir jautājuma,kāpēc kara resors nav
tādu grāmatu izdevis.

Pie apmācības lielā mērā pieder pārbaudes.
Mums attiecībā uz kājnieku_ vajadzībām ir tā sauk-
tais strēlnieku inspektors, kādu posteni patlaban ie-
ņem pulkvedis KaminskisTe vairāk gadu gan Sa-
eimas kommisijas, gan plenārās sēdes ir nācies aiz-
rādīt, ka pārbaudes, kas tagad notiek, mīksti sakot,
ļoti maz līdzinās īstai inspekcijai. Ta šaušanas ska-
tēs, kādas notiek, ļoti maz kas tiek_parraudzīts. Mo-
tīvi armijas štābam ir ļoti_ labi zināmi. Nepatīkami
par šīm lietām runāt, tomēr jākonstatē viens, ka no
šīm šaušanas skatēm, kuras izdara strēlniekuin-
spektors, patiesībā nekas neiznāk. Tāda ir vien-
prātīga atsauksme, kas atskan visos kājnieku pul-
kos. Ir arī vesela rinda citu nepatīkamu gadījumu,
tā ka patiesībā stāvoklis pašreiz ir tāds, ka ja reiz
šis ir viens svarīgs postenis, ir arī tiesība prasīt, lai
kara resora vadība šinīpostenī t>iretu tādu personu,
kura šim darbam piemērota un kura to saprot.

Vispārīgi karaspēka daļas Latvijas armijā nav
sevišķi apbalvotas ar armijas augstākas vadības, ^ itsevišķi armijas komandiera apmeklējumiem. Ta
pagājušā gadā šādas apmeklēšanas tikpat ka nemaz
nav notikušas. Jāsaka, ka šāda kārtība nav veļa-
ma. Mūsu armija jau tā ir samēra maza, un tāpēc
augstākā priekšniecība ar armijas_ komandieri
priekšgalā varētu gan biežāk apmeklēt karaspēka
daļas, lai pārliecinātos par to stāvokli, par tiem ap-
stākļiem, kādi valda karaspēka daļas.

Arī apmācību ziņā mums ir vēl viens otrs trū-
kums. Pie armijās štāba pastāv speciāla apmācības
daļa, kura izstrādā reglamentus, kādi pastāv kara-
spēkā. Šai daļai nav padota viena ļoti svarīga ap-
mācības nozare, proti — virsnieku, kursi, artilēri-
jas virsnieku kursi un akadēmiskie virsnieku kursi.
Sakarā ar to rodas tāds stāvoklis, ka vienu lietu
vada armijas apmācības daļa, bet virsnieku apmācī-
ba stāv savrup, un tādā kārtā apmācības ziņā nav
nekādas vienības.

Fiziskās audzināšanas ziņā mūsu armija atrodas
vēl tādā stāvoklī, ka viens fiziskās audzināšanas
veids ir kaut cik izkopts, proti — vingrošana,_bet ar-
mijas sports netiek ievērots tik liela mēra, ka tas ir
citās valstīs, kur sportu uzskata par katram kara-
vīram nepieciešamu un vajadzīgu. Latvijas armija
sportu uzskata par blakus lietu, un tāpēc mūsu armi-
jā sports ir nostādīts uz ļoti zema līmeņa. Mūsu
karaspēkā ir armijas sporta kluba s p o r t s, bet
mums vairs nav armijas sporta atsevišķās
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karaspēka daļās. Tie cilvēki, kas iepriekš ir bijuši
izcili sportisti, ir uzņemti armijas sporta kluba rin-
dās; viņi bauda zināmu pretimnākšanu un atvieglo-
jumus, viņi nodarbojas ar sportu un uzrāda dažu la-
bu rezultātu, bet īstā armijas sporta, kāds ir ārval-
stīs, pie mums nav. Sacensības starp atsevišķam
karaspēka daļām vienā otrā nozarē, galvenā kārtā
komandu sportā, pie mums tikpat ka nav. Sava lai-
kā, kādus 7 vai 8 gadus atpakaļ, bija sacensība starp
garnizona pulkiem. Tagad tas pavisam ir atkritis-
Tāds stāvoklis nav vēlams, un būtu jāgaida, lai. re-
sora vadītājs šeitkaut ko grozītu.

Patiesībā, deputātu kungi, mūsu armijas apmā-
cību, kāda tā tagad ir, nomāc garnizona die-
nests. Parunājieties ar katru virsnieku, ar kuru
katru ierindas daļas virsnieku, un jūs dabūsit vien-
prātīgu atbildi, ka patiesībā pie mums nevar būt
īstas karaspēka apmācības, jo katru nedēļu — tā
jau ir tipiska parādība Rīgas garnizonā — 3 vai 3/_
dienu aizņem garnizona dienests. Cilvēks pārnāk
noguris, notrulināts, un garnizona dienestu neuz-
skata par apmācību, bet gan par nepatīkamu slogu.
Tas loti lielā mērā traucē apmācību gaitu. Rīgā ik-
dienas tuvu pie 300 personām aizņemtas garnizona
dienestā, nerēķinot pulku iekšējos norīkojumus.
Sardzes pa lielākai daļai ir pie cīvīliestādēm, kam ar
Kara resoru nav nekā kopēja. Piemēram, jāapsar-
gā centrālcietums, termiņa cietums, Latvijas banka,
Valsts papīru spiestuve — tādas iestādes, kas pieder
pavisam citam resoram, un kas prasa diezgan lielas
sardzes. Ja lietu nostādītu pareizi, tad, protams,
Kara resors būtu atbrīvojams no šiem uzdevumiem.
Es zinu, ka armijas komandieris jau vairāk reižu ir
pacēlis savu balsi par šo jautājumu, bet tam nav bi-
jis nekādu panākumu. Man jāsaka, ka ja Kara re-
sors tiešām gribētu ar visu noteiktību panākt savu
— tā kā viņš to ir pratis panākt dažos citos jautā-
jumos—, tad, bez šaubām, viņš varētu arī panākt,
ka Kara resors tiek atbrīvots no šīm sardzēm. Tā-
pat arī posteņi dažos Kara resora norīkojumos ir
pārāk lieli. Piemēram, mums ir Rīgas garnizonā
gadījumi, kur virssardzē 9 karavīri apsargā 7 are-
stētos! Tādi gadījumi atkārtojas diezgan bieži- Tas
tikai norāda, ka posteņu skaitu varētu samazināt.
Katrā ziņā ir jāprasa, lai visur, kur vien var, po-
steņi

^
tiktu samazināti. Mums armija ir

vajadzīga
ne tāpēc, lai apsargātu cīvīlresoru nodaļas, bet lai
kara dienestā iesauktie jaunkareivji saņemtu vaja-
dzīgo militāro apmācību. Tagad jau bieži dzird pie-
zīmes: kas mēs esam! Rudens un ziemas mēnešos
mēs esam vienkārši sargi, līdzīgi citiem sargiem,
kas Rīgā apsargā namus. Mēs vairāk nekā neda-
rām, no sardzēm vaļā netiekam! Tāds stāvoklis
nav armijas cienīgs un nav uzskatāms par piemēro-
tu un racionālu armijai.

Šinī sakarībā, godātie deputāti, jāsakadaži vār-
di arī par karaskolu. Tā ir vienīgā pamatmā-
cības iestāde mūsu armijā. Tāpēc ir svarīgi, lai tur
valdītu tāds gars,! kas ir piemērots demokrātiskai
republikai un lai no šīs iestādes iznāktu laukā jau-
nie virsnieki, kas būtu apdvesti ar demokrātiskās
republikas garu. Ko mēs tagad redzam? Mēs re-
dzam, ka tiek piekoptas zināmas tradīcijas, bet it
sevišķi kājnieku nodaļā šīs tradīcijas ir nogājušas
pavisam nevēlamā virzienā. Jaunāko kursu kadeti
pirmos mēnešos tiek nodoti zināmai vecāko kursu
dresūrai. Viņus nodod vecāko kursu rokā, lai vi-
ņiem iemācītu šaušanaspaņēmienus un vēl citas lie-
tas. Tas ir oficiālais pamats, uz kura ir attīstījušās
tālākās tradīcijas, un es gribētu teikt — attīstījušās

pavisam nelegāli. Vispirms jau šo oficiālo pamatu,
šo atļauto vecākā kursa apmācību vecāko kursu
kadeti izmanto, lai jaunākā kursa kadetus mocītu,
piespiestu darīt nepatīkamus darbus. Ir bijuši ga-
dījumi, ka pie šaušanas paņēmieniem atsevišķiem
jaunākiem kadetiem atsevišķu paņēmienu likts tik
ilgi atkārtot, ka tie nav vairāk izturējuši. Vēl tā-
lāk! Šie vecākā kursa kadeti uz šādu tradīciju pa-
mata ir piesavinājušies sodīšanas tiesības, un tagad
kara skolā ir ieviesies tāds stāvoklis, ka vecākākur-
sa kadeti liek jaunākākursa kadetiem lodāt pa pagul-
tēm, ir likuši pa naktīm ilgāku laiku stāvēt atejas
vietā, ir likuši jaunākā kursa kadetiem stāvēt pie
gultas un ko nemitīgi runāt! Vārdu sakot, ir bijuši
daudzi gadījumi,kur jaunāko kursu kadeti vienkārši
pazemoti. Tāpat notiek izmantošana. Vecākā kur-
sa kadeti liek jaunākiem kadetiem tīrīt savas šaute-
nes, jostas, drēbes. Tās visas ir tādas lietas, kas
nekādā gadījumā nedrīkstētu nākt priekšā kara sko-
lā- Bet vecākā kursa kadeti, izmantodami šīs tra-
dīcijas, piespiež jaunākos tādas lietas darīt. Ir ie-
viesusies pat tāda tradīcija, ka kadeti nesveicina in-
struktorus. Tā ir jau sistemātiska parādība. Tie,
kuri grib citādi rīkoties, tomēr ir spiesti to darīt, ir
spiesti nesveicināt. Uz šī gadījuma pamata ir noti-
kuši vairāki starpgadījumi.

Es, deputātu kungi, negribu nie šīs lietas ilgāk
pakavēties, gribu tikai aizrādīt, ka šai jautājumā
Saeimas kara lietu kommisijā ir izdarījusi zināmu
ierosinājumu un ir griezusies arī pie kara ministra.
Es šos apstākļus minēju, lai tos gadījumus, par ku-
riem mums ziņots, reiz izbeigtu. Mēs sagaidām, ka
ta izziņa, kas ir armijas komandiera vietas izpildī-
tāja_ ģenerāļa Kalēja rīcībā, šīs nevēlamās parādības
novērsīs, jo mums nav vajadzīga kara skola, lai tur
radītu šādus apstākļus, šādas nevēlamas tradīcijas.

Patiešām būtu jānovērš tas, ka atsevišķi kara
skolas mācību pasniedzēji-virsnieki kultīvē šādas
tradīcijas-

Sakarā ar kara skolu jāaizrāda uz biedrību, kas
saucas par «virsnieku apvienību». Šis no-
saukums daudzkārt ir radījis iebildumus arī no virs-
nieku puses, jo tā nav nekāda visu virsnieku, ap-
vienība, bet vienīgi to, kas beiguši Latvijas kara
skolu. Šī biedrība ir savāda tanī ziņā, ka viņa līdz
šim laikam nav attīstījusi nekādu darbību, izņemot
to, ka laiku pa laikam sarīko svinīgus zvērastus.
Kartība, kādā tie notiek, liecina, kādu nevēlamu ga-
ru kultivē šie atsevišķie virsnieki. Zvērasts notiek
pie miroņa galvas — tā tad pilnīgi neizprotams un
smieklīgs kults. Tālāk pastāv tāds nosacījums, ka
katram biedrim jābūt gatavam izpildīt visas biedrī-
bas pavēles. Ko tas nozīmē? Tas runā pretim dis-
ciplīnas nosacījumam. Kā privāta virsnieku orga-
nizācija var uzlikt par pienākumu izpildīt savus rī-
kojumus un pavēles? Tāpēc jāaizrāda Kara resora
vadītajam, lai viņš vērš uzmanību uz šo organizā-
ciju, lai sauc pie kārtības pulkvedi Andersonu, kas ir
šīs organizācijas priekšgalā.

Ja piegriežamies armijas iekšējai dzī-
vei, tad jāsaka daži vārdi par kareivju dzīvi, par
tiem apstākļiem, kādos dzīvo obligātoriska dienesta
karavīri. Vispirms jāaizrāda uz nelabvēlīgiem tel-
pu apstākļiem gandrīz visās kazarmes, Kazarmes
patiesībā ir lieli šķūņi * bez kādām labierīcībām, bez
sīkākiem nodalījumiem. Vesela rota spiesta gulēt
vienas telpās. Nav nodalītu'telpu, kas dotu kareiv-
jiem zināmu mājīgumu. Šinī ziņā krasi atšķiras,
Igaunijas armijas'apstākļi, kur kareivju telpas Vai-'
rāk gadu atpakaļ pārveidotas un atbilst tam stāvo-



1245 Latvijas Republikas III Saeimas V sesijas 36. sēde 1930. gada 15. aprīlī. 1246

klim, ka kareivji spiesti tanīs pavadīt tagad pusotra
gada un nākošā gada 1 gadu- Gultu nav. Ir tikai
nāras vai koka guļamas vietas, kas uzliktas uz bu-
kiem. Gultu maisi pa lielākai daļai vāji, tā ka pēc
dažiem mēnešiem maz kas paliek pāri. Protams,
par kādām ērtībām nevar būt runa. Uzturs — ja
par Rīgas garnizonu nevar žēloties, tad Liepājas un
Daugavpils garnizonu dažādās daļās uzturs nav
tāds, ko varētu uzskatīt par apmierinošu, lai gan ka-
loriju skaits, kas atvēlēts mūsu armijā, ir liels, pat
augstāks nekā mūsu kaimiņu valstīs. Te galvenais
ir tas, ka uztura līdzekļus neprot pareizi izmantot,
neprot ēdienu pareizi pagatavot. Mums pārmet
galvenajam intendantam, ka viņš maz rūpējas par
to, kas notiek ar karavīru uzturu. Galvenais inten-
dants ģenerālis Skrapce karaspēka daļās ļoti reti
redzams. Tāpēc viņš arī nezin, kādi apstākļi tur
valda, un te arī meklējams izskaidrojums.

Tad, deputātu kungi, ari šogad mums jāaizrāda
uz atsevišķiem gadījumiem, kur kareivji atsevišķās
karaspēka daļās sisti un ka ar viņiem vispār ļoti
slikti apietas. Es nesaku, ka tas norisinās visās
karaspēka daļās. Ir karaspēka daļas, no kurām šā-
das sūdzības neienāk, tomēr dažās karaspēka daļās
ir virsnieki, kas kareivjus dažādi nolamā u. t. t.
Tāpat nav pielaižams, ja to dara instruktori. Nu sa-
kait, deputātu kungi, kā tas izskaidrojams, ka 3-
Jelgavas pulkā virsnieki, piemēram, saka tā: «Kad
likšu vienu reizi, tad vairs necelsies,» nosauc karei-
vi par tītaru un čangali, ar vienu vārdu sakot — ar
vārdiem, kas nav savienojami ar karavīra cieņu un
morālisko pašsajūtu.

Tāpat, deputātu kungi, ir novēroti arī vairāki
gadījumi, kur notikusi kareivju sišana. Viens tāds
gadījums ir vēl no pagājušā gada, bet tas šogad ti-
kai izmeklēts. Šis gadījums' noticis 10. Aizputes
pulkā, kur bataljona komandieris sitis kādam karei-
vim pa galvu, bet virsseržantam sitis ar steku. Vai-
rāki kareivji apliecinājuši, ka šis pulkvedis-leit-
nants tiešām sitis, un ka sišana norisinoties sistemā-
tiski. Kara lietu kommisijā mēs pieprasījām no ka-
ra ministra, lai viņš uzdod šo lietu vēlreiz izmeklēt,
bet, diemžēl, mēs saņēmām no kara ministra un ar-
mijas komandiera atbildi, ka, nelūkojoties uz to, ka
šādas liecības bijušas, tās tomēr neesot «pārlieci-
nošas», un tāpēc lieta nav noskaidrota. Nu, kungi,
vai var būt vēl pārliecinošāka liecība! Ja vairāki
kareivji un viens virsseržants liecinājuši, ka sišana
notikusi, tad laikam tā ari ir bijis. Redziet, kungi,
ja šādus gadījumus no augšas notušē, ja apmierinās
ar to, ka pulka komandieris pulkvedim-leitnantam
izsaka tikai rājienu, tad mēs šīs nebūšanas neizra-
vēsim.

Ir vēl kāds cits spilgts gadījums. Vēl otrs ga-
dījums 3. Jelgavas kājnieku pulkā. 3. Jelgavas kāj-
nieku pulkā 15. martā pirmā rotā visa vada klāt-
būtnē kāds seržants Celmiņš saņēmis kādu kareivi
Belovu un sitis to vairākkārtīgi ar sprādzi. Tas no-
ticis visa vadā klātbūtnē, tā tad lielāka kareivju
skaita acu priekšā, kas bijuši spiesti visu to noska-
tīties. Man varbūt aizrādīs: kāpēc netiek iesniegta
sūdzība inspekcijās. Kungi, mēs visi labi zinām, kā
ir ar tām inspekcijām. Neviens jaunkareivis,kamēr
viņš atrodas obligātoriska kara dienestā, nevēlas
sniegt tādu sūdzību, jo vēlāk viņam par to nāksies
ciest pārestības no tā, par kuru viņš būs sūdzējies.

Ja piegriežamies materiāliem apstākļiem, tad
jārunā par tām grūtībām, kādās atrodas virsdiene-
sta instruktori un arī zemākie virsnieki. Algas tiem
ļoti mazas, darba laiks ļoti garš. Ārpus tiešā darba
rotā šiem jaunākiem virsniekiem uzliek vēl dažādus

papildu pienākumus. Tad nāk vēl biežās dežūras,
kas uz 24 stundām tagadējā stāvoklī notiek katru
otro dienu, kas jāuzskata par ļoti smagu pienākumu.
Bez tam ir visādi atvilkumi no šo virsnieku algām.
Dažos pulkos, kur ir zināma reprezentācijas kāre,
ir ieviesusies tāda kārtība, ka visus izdevumus, kas
ceļas kādos sarīkojumos,' sadala uz galviņām, kas
sevišķi smagi ķer jaunākos virsniekus. Tad atkal
tāda lieta — nesen atpakaļ armijas komandieris de-
vis rīkojumu visiem virsniekiem, kuriem nav tāl-
skata, tādu iegādāties. Tāļskats maksā 100 latu, kas
katra atsevišķa virsnieka budžetā ir liela summa.

Tālāk, deputātu kungi, kādā stāvoklī if >,mūsu
uniformas jautājums armijā. Mūsu armijā ieveda
jaunus uzplečus un arī dažus citus pārgrozījumus
karavīru forma. Tas, bez šaubām, prasīja instruk-
toriem un virsniekiem veselu rindu izdevumu, kas
viņiem jāmaksā no savas kabatas. Tagad, kad šie
virsnieki un instruktori ir iegādājušies jaunās uni-
formas, kad armija ir izdarījusi dažādu jaunās for-
mas piederumu iepirkšanu obligātpriskā kara die-
nesta karavīriem, dažas nedēļas atpakaļ mēs lasām
pavēli, ka šī forma ir atkal atcelta. Sakait, kungi,
vai tāds stāvoklis ir iespējams! Ir ievests atkal at-
pakaļ agrākais stāvoklis. Bet kas samaksās valstij
tos zaudējumus, kas izdoti karavīru ietērpšanai jau-
nās formās? Kas atmaksās arī virsniekiem un in-
struktoriem tos izdevumus, kas viņiem ir cēlušies
sakarā ar jauno formu iegādāšanos? Jauno virs-
nieku šaurā budžetā tas ir ļoti liels robs. Man ga-
dījās dzirdēt šinī ziņā kāda virsnieka izteicienu, ka
vienam otram, kas iegādājies jauno formu pie kāda
no galveniem armijas skroderiem, skroderis patei-
cis, ka viņam tā jaunā forma vairs «nepatīkot».
Tādu atsauksmi dzirdēju 2 mēnešus atpakaļ, un viņš
teicis, ka drīz vajadzēšot šo formu pārgrozīt. Tagad
nav pagājis ne pusotra mēneša, un tas fakts jau ir
noticis. Es nesaku, ka Kara resors šinī ziņā vadītos
no atsevišķa uzņēmēja interesēm, bet lieta nu ir tā-
da, ka šie virsnieki un instruktori ir nonākuši ļoti
nepatīkamā stāvoklī. Pārgrozījumi, kas tagad at-
celti — tie bija uzpleči un citas lietas —, armijā jau
paša sakuma netika apsveikti, bet sakait, vai tad
tiem cilvēkiem intendantūrā nav galvas uz ple-
ciem, kā viņi rīkojas tik neprātīgi un ieved tādus
pārgrozījumus, ko pec neilga laika atkal atceļ! Tā-
pēc virsnieki un instruktori ir pastāvīgi nezināšanā,
jo uniformas maina katru gadu.

Deputātu kungi, lai būtu kā būdams, mums taču
jāatzīst, ka instruktoru, bet sevišķi jaunāko virsnie-
ku un vadu komandieru materiālais stāvoklis ir ne-
apskaužams. Jau Saeimas budžeta kommisijā mū-
su frakcijas uzdevumā deputāts Lejiņš lika priekšā
paaugstināt jaunāko virsnieku algas. Budžeta kom-misija šo priekšlikumu noraidīja. Tagad mēs ie-
sniegsim šo priekšlikumu par jaunu, jo atzīstam to
par dibinātu un domājam, ka tās Augstā nama ap-
rindas, kas gribēs atzīt šīs pamatotās jaunāko virs-
nieku prasības, atbalstīs šo mūsu priekšlikumu. Mēs
domājam, ka paredzot attiecīgas pārkārtošanas, kā
tas aizrādīts musu priekšlikumā, šī algu paaugsti-
nāšana iespējama jau tekošā saimniecības gadā.

Deputātu kungi, mūsu armijā atskan diezgan
liela žēlošanas par kara sanitāro pārvaldi. Gadu no
gada arī virsnieki iesniedz sūdzības par nevēlamiem
apstākļiem slimnīcā, i Apiešanās un pretimnākšana
slimiem karavīriem, arī virsniekiem kara slimnīcā ir
diezgan pavirša. Līdz pašam pēdējam laikam, diem-
žēl, šinī ziņā nav nekas grozīts. Tāds pats stāvoklis
ir ar iesauktiem jaunkareivjiem. 1929. gadā pēc
oficiāliem sanitārās pārvaldes datiem pēc iesaukša-
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nas atsvabināta 551 persona no kara dienesta kā ne-
derīga. Rodas jautājums, kā tas iespējams, ka pie-
ņemšanas kommisiias, kas darbojas kādos 25 punk-
tos, šos cilvēkus pieņem, pēc tam viņus aizsūta uz
karaspēka daļām, no karaspēka daļām viņus sūta
atpakaļ uz kara slimnīcu, un pēc zināma laika uz
kommisijas lēmuma pamata kara slimnīca viņus pa-
visam atbrīvo. Acīmredzot, jaunkareivju pieņem-
šanā ir pielaista paviršība. Kā zināms, dažās vietās,
dažos punktos ārsts apskata līdz 150 jaunkareivju pa
dienu. Skaidrs, ka šādos apstākļos ir iespējamas
paviršības.

Tālāk, kungi, runājot par šī gada budžetu, jā-
runā par zināmu politisku iespaidošanu,
kas, diemžēl, karaspēkā turpinās. Šī polītiskā ie-
spaidošana izpaužas ne visās karaspēka daļās. To
uzskatu par svarīgu pastrīpot. Mums ir vesela
rinda karaspēku daļu, par kurām nevar sūdzēties-
Bet ir atsevišķas karaspēka daļas un virsnieki, kuri
ir karavīrus iespaidojuši arī pagājušā gadā.

Tā ir izpaudusies «Sociāldemokrāta» nepielai-
šanā dažu karaspēka daļu lasītavās. Piemēram
Daugavpils cietoksnī ir tāds stāvoklis, ka visās
Zemgales divīzijās daļās un arī jātnieku pulkā «So-
ciāldemokrāts» lasītavāsneparādās, lai gan tas tiek
kārtīgi piesūtīts, tāpat kā citi galvenākie laikraksti,
visam karaspēka daļām. Bet, diemžēl, tur «Sociālde-
mokrāta» nav. Tā tad tas tiek pievākts, un šokara-spēka daļu karavīriem, arī strādniekiem-karavīriem
netiek dota iespēja lasītavās lasīt savu avīzi. Tā-
das pat sūdzības ienāk vēl no 3. Jelgavas kājnieku
pulka. Tur arī «Sociāldemokrāts» netiek lasītavās
pielaists, kaut ganarī tur tas tiek sūtīts jau mēne-
šiem ilgi. Rīga stāvoklis ir normālāks, lai gan bru-
ņoto vilcienu pulka neviens «Sociāldemokrāta» nu-
murs lasītavu nesasniedz, neskatoties uz to, ka tas
tiek piesūtīts tāpat, kā citos pulkos, kur tas lasīta-
vas ir uz galda.
. Tas pats jāsaka par virsnieku izturēšanos pret
strādnieku karavīriem.. Karaspēka daļās ir tāda
kartība, ka pilsoniskiem sportistiem tiek doti atvie-glojumi; viņi var aiziet uz treniņiem, uz saviem klu-
biem, piedalīties viena otrā sacīkstē. Pilsonisko
sporta organizāciju biedri bauda šīs privilēģijas —
strādnieku sportisti pa lielākai daļai nē. Tālāk!
Pilsoniskie sportisti ir dabūjuši iespēju tad, kad ir
notikušas sacīkstes ārzemes, atsevišķos gadījumos
dabūt atvaļinājumus. lai tur varētu piedalīties.
«Strādnieku Sports un Sargs» griezās nesen pie
admirāļa Kaizerlinga ar vienu tādu lūgumu, bet sa-
ņēma noraidošu atbildi. Ja pilsoniskiem sportistiem
tādi atvieglojumi tiek piešķirti, tad to pašu nevar
liegt arī strādnieku sportistiem, un tādēļ mums šeit
jāprasa, lai Kara resora vadītājs gādātu par vienlī-dzīgu izturēšanos.

Diezgan noteikti iebildumi mums jāceļ pret tāsaucamo armijas štāba informācijas daļupret bijušo trešo nodaļu, kas tagad pārvērsta par
daļu Tā ir ta bēdīgi slavenā reorganizācijas plānanodaļa, ko ieveda_ bijušais kara ministris kungs
Ozols. Si informācijas daļa, kas tagadējā budžetā
dabu 1110.000 latu, rīkojas lielā mērā tā, ka tas nesa-
skan ar stradniecisko karavīru prasībām. Tā mūsu
pulku komandieri, tiklīdz ienāk jaunkareivji, saņem
slepenu rakstu, kura noradīts tādus un tādus kara-vīrus ieskaitīt aizdomīgos un turēt uzraudzībā.. Un
šinī skaita, ka mes to noteikti zinām — ir bijuši
vairāki tādi gadījumi —, ir ieskaitīti «Strādnieku
Sports un Sargs» biedri, sociāldemokrātu partijas
biedri un pat musu partijas redzami darbinieki. Ie-
skaitīti šinī saraksta viņi pilnīgi nesaprotamā, ne-
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pielaižamā kārtā. Šai informācijas daļai taču nav
atvēlēti līdzekļi, lai sekotu karavīriem, kuriem ne-
kādā ziņā nekā pretvalstiska nevar pierakstīt, kuri
nekā pretvalstiska nav izdarījuši! Bet ko mēs re-
dzam no otras puses? Mēs redzam, ka personas,
kuras patiešām savā pagātnē ir nodarbojušās ar ne-
pielaižamu politiku, kuras ir notiesātas, sodītas, tas
aizdomīgo un uzraugāmo sarakstā nav iekšā.

Lai man atļauts nosaukt .tikai divus piemērus.
— Ir iesaukts armijā visiem pazīstamais Spunde, tā
pati persona, kas piedalījās redakciju spridzināšanā
un dažādu citu traču rīkošanā. Šī persona ir vairāk-
kārt sodīta. Tagad šis Spunde atrodas karaspēkā,
bet pret viņu informācijas daļai absolūti nekā nav,
ko iebilst. Tālāk ir kāds krievs fon Aderkass, kas
savā laikā uzbruka Miļukovam, kad viņš lasīja refe-
rātu Rīgā. Šiskungs ir mūsu karaspēkā. Vai jūs
domājat, ka viņu informācijas daļa ieskaitīs aizdo-
mīgo personu skaitā? Nebūt nē!

Informācijas daļā spēlē ievērojamu lomu kungs
Vinters, par kuru pierādīts, ka viņam savā laikā
bijušas diezgan tuvas attiecības ar krievu monar-
chistu aprindām. Šāda rīcība nav pielaižama. Jā-
prasa, lai Kara resora vadība skatītos, ko dara šī in-
formācijas nodaļa un kā izlieto tos līdzekļus, kas
valsts budžetā viņai piešķirti diezgan plašos apmē-

Iebildumi jāceļ arī pret to, ka informācijas daļa
nozīmē pulkos savus slepenus aģentus, kas rīkojas
bez pulka komandiera ziņas. Pulka komandieris
dažkārt nezin, ka viņam aiz muguras nozīmēts sle-
pens uzraugs. Arī tie virsnieki, kas nozīmēti ar
pulka komandiera ziņu, rīkojas pa lielākai daļai bez
savas tiešās priekšniecības ziņas, uzturēdami saka-
rus ar informācijas daļu. Tā tad tie ir tādi aģenti,
kas rīkojas aiz pulka komandiera muguras. Tāds
stāvoklis nav pielaižams.

Bez tam informācijas daļa mēģina paplašināt
savu_darbības aploku. Līdz šim bija tāds stāvoklis,
ka ta sauktas instruktoru rotas kareivjiem nepra-
sīja, kāda ir viņu polītiskā pārliecība, bet prasīja
tikai fizisko attīstību, garīgās spējas un lai tie būtu
beiguši vai nu vidusskolu, vai augstskolu. Kas no-
tiek tagad? Tagad notiek tas, ka sākot ar šo gadu
informācijas daļa ir pieprasījusi visiem pulku ko-
mandieriem, lai viņi instruktoru rotā nozīmēto ka-
reivju sarakstu iesniegtu informācijas daļai, kura
apspriestu, kas ir noderīgi instruktoru rotai. Tāds
stāvoklis nav pielaižams. Viens no diviem — kas
atbild par pulku: vai pulka komandieris, vai infor-
mācijas daļa, vai tie kungi Vinteri u- c, kas sēž štā-
ba, uz kuriem Augstā nama deputātu lielai daļai nav
nekādas uzticības?

Jāceļ iebildumi arī pret to, ka turpina cenzēt
karavīru vēstules. Tāds stāvoklis nesaietas ar mū-
su likumu. Mums nav paredzētas tiesības cenzēt
privāto personu, kaut arī karavīru vēstules, ja par
to nav_ izmeklēšanas tiesneša lēmuma. Turpretim
karaspēka daļas tas notiek. Tāda kārtība ir ne ti-
kai nepielaižama, bet ta ari nekā nedod un tomēr
virsniekus vai ari rotas komandierus piespiež lasīt
kareivju privātas vēstules, kur nekā nav iekšā. To
virsniekiem uzliek par pienākumu, "bet viņi paši ir
stipri ar to neapmierināti. Mēs esam vairākkārt
aizrādījuši uz šo nevēlamo parādību, esam teikuši,
ka ta ir nekorrektība, un esam aizrādījuši, ka to ne-
var prasīt no virsniekiem, bet šī parādība tomēr
turpinās.

Mums jāceļ iebildumi pret Daugavpils garnizo-
nu. Ir ieviesusies savāda kārtība pie karavīru at-
vaļināšanas no cietokšņa uz pilsētu. Ir karavīri,

1930
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kuri pa vļsu dienesta laiku nav bijuši ne reizi pilsētā.
Ta, piemēram, viens.tāds gadījums ir ar 10. Aizpu-
tes kājnieku pulka karavīru. Šim kareivim ' bijuši
iebraukuši piederīgie no Jēkabpils, un viņš lūdzis
atvaļinājumu, bet nav to saņēmis. Ja kareivis at-
vaļinājumu arī dabū un aiziet uz pilsētu, tad viņam
nāk klāt citi kareivji un saka: «Es esmu nozīmēts
no rotas komandiera tev sekot, kur tu pilsētā iesi un
ko darīsi». Nu, sakait, kungi, vai to var pielaist To
vel varētu saprast, ja tas notiktu kādos atsevišķos
gadījumosbet tas notiek sistemātiski, kāpēc pret to
mums kategoriski jāprotestē.

Vēl, deputātu kungi, nevar paiet garām Kara
ministrijas oficiālajam laikrakstam «Latvijas
Kareivim». Tā ir vienīgā informācijas viela, ko
smeļ mūsu karavīru lielākā daļa. Ne katram kara-
vīram ir laiks aiziet uz lasītavu un izlasīt citas avī-
zes. Arī virsnieki nevar pastāvīgi aiziet uz virs-
nieku klubu un pārskatīt citas avīzes. Tāpēc mums
jāpiegriež lielāka vērība informācijai, ko dabū mū-
su karavīri.? Mums jāzina, kāds saturs minētai avī-
zei. Man jāaizrāda, ka «Latvijas Kareivis» pilnīgi
nesaprotamā kārtā kultivē kādu Polijas kultu, kas
nav ne vienam pieņemams un nesaskan pat ar ofi-
ciālo ārlietu polītiku un ko neatbalsta arī mūsu ta-
gadēja pilsoniskā valdība.

Aizrādīšu uz vienu gadījumu. — Kad nesen at-
pakaļ notika konflikts starp Piļsudski un Polijas sei-
ma

^
priekšsēdētāju, «Latvijas Kareivis» ievietoja

sajūsmas pilnu rakstu par Piļsudski un nepārprota-
mā kārtā nostājās pret parlamentārismu Polijā.

Bez tam mums jāaizrāda, ka «Latvijas Karei-
vi» ir arī nevienlīdzīga izturēšanās pret atsevišķām
karaspēka daļām. «Latvijas Kareivis» šogad pret
atsevišķu pulku gada svētkiem ir ieņēmis dažādus
stāvokļus. Kad mūsu armijas vecākais pulks, 4.
Valmieras kājnieku pulks 8- februārī svinēja savus
gada svētkus, «Latvijas Kareivis» neatzīmēja šos
svētkus ne ar vienu zilbi. Kad mēs painteresēja-
mies, kā tas nāk, jo «Latvijas Kareivis» ir armijas
laikraksts, kas_ atzīmē visu, kas attiecas uz mūsu
armiju, kad mēs jautājām, kāpēc ne vārda nav mi-
nēts par šī pulka gada svētkiem, lai gan mums vis-
pār ir tikai_ 12 pulki, tad mums atbildēja, ka šis ir
mazāk ievērojams gads, tāpēc «Latvijas Kareivis»
šo gadījumu sevišķi neatzīmē. Bet pagāja viens
Valmieras kājnieku pulks 8. februārī svinēja savus
gada svētkus, un «Latvijas Kareivis» par šo gadīju-
mu ievietoja pirmā lapas pusē lielu rakstu. Bija ie-
vietotai bijušā pulka komandiera ģīmetne, ievietota
arī tagadējā pulka komandiera ģīmetne. Kungi, tā-
da «Latvijas Kareivja» nevienlīdzīga izturēšanās nav
ciešama, ja par vienu pulku nemin ne vārda, bet ot-
ru pulku sevišķi izceļ. Mēs ceram, ka šinī ziņā ka-
ra ministris teiks savu vārdu, jo tādi gadījumi rada
īgnumu karavīru aprindās. Ja to dara armijas ofi-
ciālais orgāns, tad tas liecina par to, ka tur sēž cil-
vēki, kas savam uzdevumam maz piemēroti.

Beidzot mūsu Augstajā namā un koalicija lielu
iespaidu ir guvuši mācītāji. Sakarā ar to klē-
rikālisms niācās virsū arī armijai. Mūsu armija
1919. gadā izgāja atbrīvošanas karā bez kādām lūg-
šanām un svētām dziesmām, bez kādiem 1mācītājiem.
(Sauciens no vietas: «Nav taisnība!») Tagad, kad
iestājušies miera laiki, pūlas šos mācītājus pa visām
ejam, kur tik vien var, ievest karaspēka daļās!
(Starpsaucieni.) Jūs redzat, kāds uztraukums uz-
reiz rodas!_ Kungi, šo melno mici jums neizdosies
uzlikt galva mūsu kareivjiem, jo lielais vairums ka-
reivju, kungs Pastor, ar īgnumu noklausās, ko šie
kungi viņiem liek darīt. (K. Beldava starpsauciens.)

Krājumi Saeimas stenografiskā
| birojā Rīgā, Saeimas laukumā, |

Beldava kungs,, notiek tas, ka vilnas karaspēka daļas
pec jundas piespiež dziedāt luterticīgas dziesmas.
(K. Beldavs no vietas: «Nevienu nepiespiež!») Var-
būt Jūs tuvāk apstākļus nei>ārzināt un tāpēc tā sa-
kāt, bet ja Jūs būtu par šo lietu painteresējušies, tad
Jūs redzētu, ka liek dziedāt luterāņu dziesmas vi-
siem karavīriem uz komandu. Šinī dziedāšanā jā-
piedalās visiem, vai tas būtu ebrejs, vai pareizticī-
gais, vai vecticībnieks, vai kādas citas ticības vai
sektes piekritējs.. ' Sakait, mācītāju kungi, vai tas
ir pareizi un pielaižami no jūsu reliģisko jūtu tole-
rances viedokļa? Mēs gan zinām, ka ar toleranci
un korrektību pie mūsu baznīckungiem mēs nekad
nekā nesasniegsim. Pastoram ir gluži vienalga, kā-
das ticības dziesmu dzied viņa ticības piekritējs.
Viņš ir ar mieru, lai katolis dzied luterāņu dziesmas,
kad tikai vispārīgi mācītājs ir tur klāt. Es negrie-
zīšos pie mācītāju kungiem, kuru te Augstajā namā,
diemžēl, ir prāvs skaits. Bet es griežos pie mini-
stra kunga. Varbūt ministra kungs zinās,ka ir spē-
kā Saeimas lēmums, kuram, ir vēl likumīgs spēks. ,
Šis lēmums nav atcelts; » un uz šī lēmuma pamata
savā laikā kara ministris deva pavēli visai Latvijas
atmi'jai par to, ka šīs rel ģiskās ceremonijas nav ob-
ligatoriskās visās karaspēka daļās. Man Jums, mi-
nistra kungs, jāsaka, ka šis Saeimas lēmums un Jū-
su priekšgājēja pavēle daudzās karaspēka daļās ne-
tiek izpildīti. Ir gan tiesība prasīt, lai šo Saeimas
lēmumu respektētu, kaut arī tas nepatiktu Augstā
nama mācītāju kungiem. Jau pilnīgi neciešams ir
tas stāvoklis, ka tagad pulku svētkos visi pulki tiek
dzīti obligātoriska kārtā uz baznīcu. Tas ir pilnīgi
nepielaižami. Un tas notiek arī tanīs_ pulkos, kur
netiek dziedātas vakara jundās svētās dziesmas.
Šāds stāvoklis ir neciešams un katrā ziņā atceļams.
Ir pulki, kas šo Saeimas lēmumu ievēro un vakara
jundās nedzied svētās dziesmas, bet ir pulki, Ikur
dara taisni pretējo. (K. Beldavs no vietas: «Mūs
lūdz to darīt, un neviens netiek piespiests!») Es
nemaz negribu noliegt, ka karaspēkā ir ari daļa jūsu
piekritēju, tāpat kā neviens nevar noliegt, ka. Latvi-
jā ir vēl diezgan daudz tumsoņu! To mēs neap-
strīdam, bet mēs apstrīdam tādu rīcību, ka tos,
kas nav ticīgi, dažās karaspēka daļās piespiež obli-
gātoriski piedalīties reliģiskās ceremonijās. (Troks-
nis. K. Beldavs no vietas: «Ar kādu tiesību Jūs
saucat reliģiozus cilvēkus par tumsoņiem? Tā ir
bezkaunība!» — Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.) Es
zinu, Beldava kungs, ka Jums tas ļoti nepatīk. Ja
Jūs nevarat vairs savaldīties un izsakāt šeit nekor-
rektas piezīmes, tad tas tikai liecina, ka Jums ir
trāpīts īstā vietā, un tas arī bija mans nolūks — ši-
nī gadījumā atmaskot šo lietu. (K. Beldavs no vie-
tas: «Ko tauta teiks, ja dzirdēs, ka Jūs, jaunais cil-
vēk, viņu apvainojat?!») Es tikai gribēju Jums, ve-
cais kungs, pateikt acīs taisnību! (Troksnis, K. Bel-
dava starpsaucieni.) Tas, ka Jums ir diezgan prāvs
gadu skaits, neatsvabina Jūs no p'enākuma uzklausī-
ties, ko Jums aizrāda. (Troksnis. K Beldavs no
vietas: «Jūs nedrīkstat apvainot tautu! Jūs ne-
drīkstat nosaukt viņu par tumsoņiem!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ap-
mierināties!

Br. Kalniņš (turpina): Es neapvainoju tautu, bet
pēc savas dziļākās pārliecības uzskatu par diezgan
neattīstītiem un tumšiem cilvēkiem tos, kas tic, Bel-
dava kungs, jūsureliģioziem māņiem. Tāda ir mana
pārliecība, tāpat ka Jūsu pārliecība — pavisam pre-
tēja manai. (F Kullīša starpsauciens.) To, Kullīša
kugs, es darīšu, neprasot no Jums atļaujas. (Starp-
saucieni pa labi.) Es neviena neapvainoju, bet vēl-
reiz uzsveru, ka ļoti liela daļa mūsu tautas, jau sā-
kot ar 1905. gadu, kad Jūsu priekšgājēji revolūcijas
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laikā parādīja savu īsto seju, uzskata tos cilvēkus,
kas tic Jūsu māņiem, par diezgan tumšiem. Tadļ ir
arī mani uzskati. Pie šī izteiciena es pilnā mērā
palieku, vai nu Jums tas patīk, vai nē. (Troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu ne-
uztraukties!

Br. Kalniņš (turpina): Redziet, ja kungs Beldavs
tad, kad runā par viņam nepatīkamām lietam, neiz-
šķir, kas ir lamāšanās un kas nav lamāšanas, tad
tas tikai pierāda, cik šīs lietas irjviņam nepatīkamas.
(K. Beldava starpsaucieni.) Jūs demonstrējat, ka
arī pie Jums robeža no īstas tumsības neiet t'k tālu,
ja Jūs varat nākt ar tādiem starpsaucieniem un ap-
vainot mani, ka es lamājos. Es to neesmu darījis
un nedarīšu. Es vēlreiz uzsveru — vai nu Jums tas
ir patīkami, vai nē, — ka ļoti liela daļa armijas ka-
ravīru reliģiskās ceremonijas neatzīst un ceremoni-
jās piedalīties nevēlas. Mums ir tāds likums, kas
Saeimā pieņemts, vai nu Jums, Beldava kungs, tas
patīk, vai nē, un tāpēc mēs prasām no kara mini-
stra... ,(A. Beldava starpsaucieni.)

P

'Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Bel-
dav, es lūdzu pieteikties pie vārda, bet nesarunā-
ties no vietas.

Br. Kalniņš (turpina): Mēs prasām no kara
ministra, lai vakara jundā tiek atlaisti tie. kas reli-
ģiskās ceremonijas izpildīt nevēlas. (K. Beldava
starpsauciens.) Nu redziet, par ko tad Jūs visu lai-
ku uztraucaties? Beigās izrādās, kā krievi saka:
„a jiapMHK npocro OTKpbiBajica".

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Bru-
no Kalniņ, laiks ir iztecējis.

Br. Kalniņš (turpina): Ar to es savas piezīmes
par Kara resora budžetu gribu nobeigt; man tik
jāsaka vēl sekojošais, (F Pommers no vietas: «Ejiet
labāk mājās!») Te viens katedrāles iedzīvotājs va-
rēja varbūt jau sen aiziet uz savām mājām, bet iz-
rādās, ka šim, krievu monarohistam ir sevišķa inte-
rese par to, kad es iešu uz mājām! Kungs Pommer,
es Jums atļaujas neprasīšu un aiziešu uz mājām tad,
kad man patiksies! — Fakti, ko mēs minējām, kas
attiecas uz armijas iekšējo dzīvi, uz armijas, apmā-
cību, armijas polītisko iespaidošanu, kas vēl, diem-
žēl, notiek, visi šie fakti padara par neiespējamu šo
budžetu atzīt, un tāpēc mēs to pieņemt nevaram!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Kara ministrijas bu-
džetu var nosaukt par mēmo budžetu, jo budžetā
ielikti tikai daži skaitļi, kuri absolūti nedod iespēju
tautas vietniekiem ieskatīties, kur un kādām, vajadzī-
bām un kas to izlieto. Es saprotu, ka pilsoniskām
valdībām, blakus slepenai diplomātijai, vajadzīgi arī
militārie noslēpumi. Bet arī katrai slepenībai ir sa-
vas, robežas, un jābrīnās,ka kara resora vadītāji slēpj
no Saeimas deputātiem to, kas pieietams ārzemēs
katram iedzīvotajam, kam ir 30 franki kabatā. Ār-
zemju izdevumos var ievietot ziņas par to, cik
mums ir pulku, cik liels ir skaitliskais sastāvs katrā
pulka, cik mums ir šauteņu un ložmetēju, cik ir liel-
gabalu, minu un minumetēju, cik tiek izdots katram
šimpostenim u. t. t. Ja par dažiem desmitiem fran-
ku šīs ziņas var nopirkt Šveicē, kāpēc to pašu ne-
var pateikt Latvijas valsts budžetā?

Otrs jautājumsir tas, ka šie 36 miljoni latu nav
tikai līdzekļi kaujas materiāliem, bet ar šo summu
ir arī saistīts darba cilvēku jautājums, jo dažādās
darbnīcas Kara ministrija nodarbina lielāku skaitu
strādnieku. Mums ir liela interese zināt, kādas būs
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algas šiem strādniekiem, kā nokārtos viņu ārstēša-
nu u. t. t._ Vardu sakot, tie ir vispārējas dabas so-
ciālie jautājumi, kam ir sakars ar Kara resora uz-

ņēmumos un iestādēs nodarbinātiem strādniekiem un
kalpotājiem.

Kas attiecas uz strādnieku stāvokli Kara mi-
nistrijas uzņēmumos, tad jāsaka, ka viņi ir plebeji
no visiem plebejiem, kas strādā valsts uzņēmumos.
Kara ministrijas uzņēmumi ir savā ziņā sezonas uz-
ņēmumi. Tur novērojama tāda parādība, ka cilvē-
ku pieņem uz zināmu laiku, tad uz dažiem mēne-
šiem atlaiž un tad atkal pieņem. Šāda sijāšana at-
kārtojas nepārtraukti katru gadu, pie kam, ņemot
atpakaļ darbā, notiek vislielākā patvaļa, jo neskatās
u._ to, cik ilgi katrs strādnieks nostrādājis, ko viņš
prot, kādi viņa ģimenes apstākļi. Šīs mērauklas
lieto citos valsts uzņēmumos, bet Kara ministrija_ar
to nerēķinās un rīkojas pēc saviem ieskatiem; strād-
nieki var griezties no zemākā administratora līdz
kara ministrim — visiem kurlas ausis. Tādos ap-
stākļos attīstās vslielākā patvaļa. Nerēķinās ar liet-
derību, bet vienkārši uzņēmuma vadītājs rīkojas ta,
kāds viņam acumirklī gara stāvoklis; ja jabs ?—
strādnieku pieņem, ja slikts — atlaiž bez kādas ru-
nāšanas.

Algas Kara resora strādniekiem viszemākās;
viņi nostādīti zemāk par citu valstu uzņēmumu
strādniekiem. Ja citos uzņēmumos budžeta kartība
realizē algu izlīdzināšanu — protams, ne tuvu tā-
dos apmēros, kā ceļas dzīves dārdzība —, tad Kara
resors ir viens no tiem, kas domā, ka strādniekiem
alga vispār nav vajadzīga. Kara resors nerēķinās
ar dzīves dārdzību un nepieskaņo algas saimnie-
ciskiem apstākļiem.

Arī ārstēšanas jautājums ir zem katras kritikas.
Ne no viena uzņēmuma nenāk tik daudz sūdzību, kā
no Kara resora uzņēmumiem. Daļa šo uzņēmumu
strādnieku ir slimo kasu dalībnieki, bet lielu daļu
ārstē kara hospitālī. Aizbildinās ar to, ka ja tos
strādniekus izņemot no armijas sanitārās rīcības,
tad kara hospitālim nebūšot darba. Tāpēc strādnie-
kiem jācieš sliktā ārstēšana, lai sanitārai pārvaldei
būtu darbs. Es pielaižu tādu varbūtību, ka no Kara
resora saimniecības viedokļa tas ir vajadzīgs, bet
ja resors ārstēšanu patur savās rokās, tad tai jābūt
līdzvērtīgai tai, ko sniedz citi valsts uzņēmumi. Ka-
ra ministrim vajadzēja par so jautājumu painteresē-
ties un to nokārtot. Nupat pēdējā laikā, sakarā ar
slimo kasu likuma grozīšanu un pārstrādāšanu kom-
misijā, man ziņoja arsenāla strādnieki, ka tur daži
strādnieki dabūjuši zināt, ka tautas labklājības mi-
nistris grib izņemt no slimo kasēm visus arsenāla
strādniekus un nodot tos kara sanitārās pārvaldes
rīcībā. Arsenāla strādnieki nebija apmierināti ar
šādu rīcību; viņi gribēja sasaukt sapulci un vāktpa-
rakstus pret to. Tad arsenāla priekšnieks katego-
riski pavēlējis parakstus nedot un iespaidojis strād-
niekus pret parakstu vākšanu. Tā ir loti vienpusīga
iespaidošana. Tautas labklājības ministris turpre-
tim, kommisijā mums ziņoja, ka arsenāla strādnieki
gribot izrakstīties no slimo kasēm. ' Šis fakts rāda,
ar kādiem paņēmienieim iespaido Kara resora uzņē-
mumu strādniekus.

Ir vēl viens jautājums, kam, apspriežot Kara
ministrijas budžetu, nevar paiet garām. Te garīdz-
nieku frakcija uztraucās par mana frakcijas biedra
Kalniņa teikto patiesību attiecībā uz dažādām reli-
ģiskām ceremonijām, kas ieviesušās mūsu armijā.
Es domāju, ka mums vajadzētu uztraukties! vel par
vienu lietu, un proti — par to neciešamo stāvokli,
kādā nonāk mūsu) karavīri, sabojājot savu veselību
armijā. Uz šo parādību es jau aizrādīju, runājotjpar
Tautas' labklājības ministrijas budžetu, bet ta ka te
galvenā atbildība krīt uz kara ministri, tad es gri-
bētu noskaidrot, kā tas gadās, ka mazā Latvijas ar-
mijā katru gadu rodas caurmērā 60 invalidu. Te ta-
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ču jāmeklē kāds izskaidrojums. Varbūt armijā ņem
cilvēkus ar sabojātu veselību, kas nav piemēroti ar-
mijas dzīvei, un tapec tie ātri sabojā savu veselību un
nonāk invalidu stāvoklī? Tā ir viena varbūtība. Ja
tas tā nav, tad jāmeklē cēloņi, kas armijā veselus
un fiziski nebojātus cilvēkus īsā laikā padara par
kropliem.

Lūdzu, te būs fakti! — Gadu atpakaļ iesaukts
armija kāds Polis, Ventspils kājnieku pulkā, kurš ,
līdz tam_ bijis pilnīgi vesels, ko viņš ar apliecībām
var pierādīt. Gada laikā viņš top tāds fizisks krop-
lis, ka viņu atlaiž no kara dienesta, Veselība ir tā
sabojāta, ka viņš nav spējīgs pats sevi apgādāt; bet
kad šis cilvēks prasa pensiju, Kara ministrija atbild
ar savu trafaretu, ka kareivja E. Poļa veselības bo-
jājumiem nav nekāda sakara ar darbību kara die-

i

nestā. Un Tautas labklājības ministrija uzskata par
savu pienākumu pielikt zīmogu šim lēmumam.

Tie jaunie cilvēki, kurus iesauc armijā un nodod
Jūsu rīcībā, nav jūsu īpašums, un jūs nevarat uz
viņiem skatīties, kā uz kādu privātu īpašumu, ar
kuru jūs varat rīkoties, kā vien gribat. Jūs varat
ar saviem svārkiem rīkoties, kā jūs gribat, bet ka-
reivju veselība jums jātaupa. Ja jūs par šiem cilvē-
kiem nerūpējaties, ja jūs uzskatāt, ka 20.000 cilvēku
veselība ir tāda lieta, kurai nav piegriežama vērība,
tad mēs par to klusu ciest nevaram, jo nepaiet ne-
viens mēnesjs, kad neienāktu sūdzības par sabojātu
veselību, armijā kalpojot. Dodiet taču kādu izskaj-
drojumu, parādait, kur tā vaina: vai vaina meklē-
jama paviršās apskatēs pie jaunkareivju pieņemša-
nas, vai, ja tur viss kārtībā, paskaidrojiet, kā tas
var būt, ka Latvijā, kurai tik maza armija, katru
gadu 60 kareivju sabojā savu veselību. Bet ja jūs
klusat, tad mums jātaisa savi slēdzieni.

Viens no tādiem slēdzieniem var būt šāds.
Mums zināms, ka ļoti pavirši skatās pie karavīru
iesaukšanas, un dažās karaspēka daļās pāri par 5%
jaunkareivju atkal jālaiž mājā. Praktizē tādu kārtī-
bu, ka ja vienam jaunam cilvēkam ir «luste» kalpot
un viņš kommisijai pats saka, ka viņš ir vesels, tad
viņu nemaz neizmeklē. Pēc tam izrādās, ka loti
daudz' ir tādu, kuri izbrāķējami. Bet tos, kuri kom-
misijā paziņo savas kaites, uzskata bieži par simu-
lantiem, tūliņ nostāda kā apšaubāmus, uzskata par
tādiem, kas apzināti grib izvairīties no kara diene-
sta, un noņem. Šādus cilvēkus ar stipri iebojātu ve-
selību paņem armijā, kur nav sevišķi viegli apstākļi,
kur vajag būt fiziski diezgan spēcīgam cilvēkam.
Tas, lūk, pa daļai ir izskaidrojums, kā rodas ikgadus
60 invalidi. Tas ir viens izskaidrojums, kā rodas šie
kropļi, bet ir arī vēl citi iemesli.

Bet kā izturas priekšniecība karaspēka daļās
pret tiem karavīriem, kuri sūdzas par saslimšanu?
Man ir materiāli arī par šādiem gadījumiem. Kāds
karavīrs no sapieru pulka man ziņo par šādiem ap-
stākļiem. Viņš paziņojis, ka viņam, kājās ir kāda
kaite, proti — vēnu paplašināšanās, un pēc inten-
sīvas staigāšanas viņam kājas stipri sāp. Viņš lū-
dzis, neliegt viņam ārsta palīdzību. No sākuma viņu
arī sūtījuši pie ārsta, bet kad bijusi vajadzīga no-
pietnāka ārstēšana, ārsts viņu strupi noraidījis. Arī
kara slimnīcā, kur slimais nosūtīts, lai izdarītu vi-

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)
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ņam operāciju, nav nekas darīts. Beidzot karavī-
ram ārsts pateicis, ja viņš vēl vienu reizi nākšot
pie v ņa ārstēties, tad viņu ielikšot karcerī.
Viņš gājis, vēl pie savas priekšniecības, bet arī tur
stipri brīdināts, ka viņu iebāzīšot cietuma, viņš da-
būšot sodu par to, ka tik uzbāzīgiapgrūtinot priekš-
niecību. Viņš saka tā: «Mans veselības stāvoklis
ir t k slikts, ka pēc intensīvas staigāšanas, pēc ap-
mācībām jāklibo, nemaz nevaru paiet, bet ziņot par
to nedrīkstu, jotad draud sods. Ko lai nu daru?» —
Lūk, vēl viens iemesls, kas rada armija kropļus!

Ja ir tāda izturēšanās pret karavīru veselību,
tad nav brīnums, ka pa vairāk karaspēka daļām
gada laikā salasās šāda kropļu bilance. Un, luk,
kamdēļ mūsu mazajā valstī 10 gadu laika ir radušies
tik daudz darba nespējīgu cilvēku. Kur jus viņus
liksit? — Pensijas jūs viņiem nedodat, pašvaldībām
arī nav iespējams viņus apgādāt. Kur lai šie cilvēki
iet?

Šim jautājuma vainojama armijas sanitāra pār-
valde. Man ziņo, ka armijas sanitārās pārvaldes
priekšnieks esot ļoti aizņemts kungs; viņam esot
liela privātā prakse, bet dienesta vieta viņš sa-
stopams knapi pusstundu. Ja nu ir kāda
sūdzība, kas dabīgi var rasties, ja karavīriem
ir kāda vajadzība pie armijas sanitārās pār-
valdes priekšnieka, tad viņi to nevar sastapt.
Otrkārt, pa visiem šiem gadiem viņš nav
bijis gandrīz nevienā inspekcijas braucienā puļķos
vai pulku slimnīcās un nav pārbaudījis sanitāros
apstākļus dažādās karaspēka daļās. Vārdu sakot,
šis kungs gan esot ļoti labs mediķis, bet savus tie-
šos uzdevumus armijā gandrīz nemaz viņam neesot
iespējams veikt, jo elsot par daudz apkrauts dar-
biem. Es domāju, kara ministra pienākums būtu
pārbaudīt šo lietu, un ja armijas sanitārās pārvaldes
priekšnieks, kura uzdevums ir pārraudzīt armijas
sanitāro pusi, tā apkrauts darbiem, ka 10 gadu laikā
ne reizi nav varējis apmeklēt hospitāļus
un pulkus, tad, varbūt, viņam varētu
drusku nākt pretim, atsvabināt viņu no šī
atbildīgā posteņa un viņa vietā pieņemt cilvēku,
kam drusku vairāk laika. Sanitārā uzraudzība ar-
mijā ir nenormāla, un te ir kas jādara, lai turpmāk
neienāktu līdzīgas sūdzības. Otrkārt — lai nebūtu
katru gadu to 60 kropļu no mūsu samērā mazās ar-
mijas.

Līdz ar to es iesniedzu priekšlikumu — uzdot
kara ministrim, rūpēties, lai vispirms tiktu uzlabota
viņa resorā nodarbināto strādnieku ārstēšana. Otr-
kārt — lai kara ministris stingrāk rūpētos par jaun-
kareivju pārbaudes ievešanu, lai nebūtu gadījumu,
ka armijā pieņem: neveselus. Ja tas tiks realizēts,
tad, bez šaubām, visi gadījumi, kur būs darba s^ēju
zaudēšana, būs neapšaubāmi pierādījumi, ka šīs
darba _spejais zaudētas armijā. Līdz ar to es lieku
priekša uzdot valdībai, gādāt, lai armijas1 apstākļos
darba speju _zaudējušiem tiktu, izmaksāta pensija.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vēla laika dēļ
prezidijs liek priekša sēdi .slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts.

Nākošā sēde būs rīt, 16. aprīlī, pīkst. 10 no
rīta.

Sēde slēgta.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pie 1. dienas kārtības punkta prezidijam nav
nekā ko ziņot.

Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu—v a 1s t s
budžetu 1930-/31. saimniecības gadam.
Referents J. Annuss. Turpināsies debates par kār-
tējo izdevumu XIV daļu — Kara ministriju. Vārds
deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Kara ministrijas budžets ir tas lielākais budžets, un
tāpēc pie tā apskatīšanas jāpieiet ar lielāko nopiet-
nību. Bet man liekas, ka visa tā runāšana ir pilnīgi
velta, jo, kā šodien! man nāca zināms, valsts bu-
džets jau esot nodrukāts valsts tipogrāfijā. Pat
Valsts Prezidenta Kvieša paraksts jau esot zem tā
un pat aprīļa mēnesis. (Starpsaucieni: «Nav tiesa!»)
Trūkstot pielikt tikai dienu, un budžets būšot gatavs
izlaišanai. (Starpsaucieni; troksnis.) Tā tad re-
dziet, deputātu kungi, ne tikai šīs dienas, bet arī
visi vakardienas un aizvakardienas lietišķie aizrā-
dījumi pilnīgi sabrūk pret to stipro varu, ko dekla-
rēja nodibinoties tagadējai koalīcijai, saņemot valsts
grožus savās rokās. Šī stiprā vara jūtama pat visos
sīkumos, visos saimnieciskos un politiskos jautāju-
mos. Tikai, diemžēl, šādas stipras varas pieaug-
šana ir ļoti lielā pretrunā ar mūsu ikdienišķās dzī-
ves vajadzībām. (Starpsaucieni.) Dažādas bēdī-
gas parādības pieaug līdz ar šīs varas pieaugšanu.

Jau runājot par iepriekšējiem resoriem, ar vis-
lielāko pamatotību mūsu frakcijas runātāji aizrādīja
uz to krizes stāvokli, kādā atrodas zemkopība,
rūpniecība. Tāpat, jāsaka, arī izglītības ziņā mēs
šinīsll gados neesam gājuši uz priekšu. Pieaug to
skolēnu skaits, kas aiz nabadzības nevar apmeklēt
skolu. Kā vakar dzirdējām, tās paaudzes veselības
stāvoklis, kam jāiet kara dienestā, nav labs, jo no
nelielā iesaucamo skaita apmēram 600 atlaiž mājā
kā slimus, un ikgadus no armijas aiziet apmēram 60
kā invalidi. Nesen lasījām statistiskās ziņās, ka
latviešu tauta, tāpat kā franču tauta, pamazām iz-
mirst.

Neskatoties uz lielo varu, noziedznieku skaits
aug — aug, neskatoties, uz to, ka iekšējai aizsar-
dzībai, pie kuras lielā mērā jāpieskaita ari Kara

ministrijas izdevumi, jo tie ir ne bruņošanas, bet
patērēšanas izdevumi. Tiek izdots ļoti daudz. Kara
resora budžets līdz šimbija tikai XU, bet visas iekšē-
jās aizsardzības budžets ir pieaudzis līdz 1Ļ, neska-
toties uz to, ka budžeta kopsumma ir daudz lielāka
nekā pagājušā un agrākos gados. Pieaugums tiek
izlietots tāda virziena attīstīšanai, ko var saukt par
reakcijas stiprināšanas virzienu, kas nevar nākt par
labu ari demokrātiskās iekārtas izveidošanai. Man
liekas, ka nepareizs uzskats, ko izteic viens otrs
kara resora pārstāvis presē: jo lielāks kararesora
budžets, jo stiprāki bruņotie spēki. Iepriekšējie ru-
nātāji vakar jauaizrādīja, kādi ir tie bruņotie spēki,
jokara ministrijas lielais budžets tiek apēsts, tas ir
patērēšanas budžets.

Jo Kara ministrijas budžets lielāks, jo mazāk
atliek līdzekļu citām neatliekamām vajadzībām. Ti-
kai 10% mēs izdodam tautas izglītībai un drusku
vairāk sociālai apgādībai. Tie 33%, ko paņem iek-
šējā apsardzība, rāda, kādā virziena nevajadzētu iet,
jo tas ved pie tāda stāvokļa, kādā pašlaik atroda-
mies. Ja paskatāmies noziedzību apkarošanas ofi-
ciālo statistiku, tad redzam, ka, izņemot vienu
rubriku — par slepkavībām, 15 rubrikās skaitļi pa-
gājušā gadā ir palielinājušies. Tā tad tā stiprā vara
un lielie izdevumi nelīdz, ja nelieto citus kultūras
pacelšanas līdzekļus. Valsts, kurā sak valdīt mili-
tārisms top bīstama ne tikai saviem kaimiņiem, bet
arī savai tautai, jo militārisms pamazām izspiež vi-
sas citas intereses. To mēs redzam arī šai budžetā.
Mēs redzam, ka summas aizsargiem, robežsargiem
un Kara ministrijai arvien vairāk palielinās. (K. Ul-
maņa starpsauciens.)

Runājot tieši par Kara ministrijas_ darbību, man
jāpiemin tie solījumi, ko deva tagadējais kara mi-
nistris. Uzņemdamies savus amata pienākumus,
viņš bija devis presei interviju, kur bija izteicies, ka
viņš neienesīšot Kara ministrijā nekādas krasas
pārmaiņas, centīšoties to vadīt lietderīgi un visu viņa
darbību noteikšot Kara ministrijas satversme, kas jau
ir iesniegta Saeimai, tāpat arī Kara ministrijas bu-
džets, kas esot sastādīts viņa priekšgājēja laikā.
Man tomēr liekas, ka šis tas ir darīts, ko nevar saukt
par lietderīgu. Tagadējā kara ministra laikā ir at-
kal iestājies jaunu formu «drudzis», tāpat kā agrāko
ministru laikā. Tagad tās domātas citādas. Kā jau
teicu, šis tas ir darīts, bet tas tomēr nav tas po-
zitīvais, ko mēs varējām gaidīt- Tā ir tikai mīņā-
šanās uz vietas; bet mīņāšanās uz vietas nozīmē
atpakaļiešanu, jo dzīve iet nemitīgi uz priekšu, un
ja nu ir sastinguma stāvoklis, tad tā ir nevis uz
priekšu iešana, bet gan atpakaļiešana.

Mums nemaz nav tālu jāmeklē mūsu kaimiņos,
lai redzētu, ka tur Karā ministrijā nav sastinguma
stāvoklis. Ņemsim to pašu Igauniju. Tur ir zināma
iniciatīva un ierosme, un tur par formām ir pavi-
sam citi uzskati. Igaunijā jau sen ir atteikušies no
jaunām parādes formām un citiem izdevumiem, kas
palielina iedzīvotāju jau tā grūto nodokļu nastu. No
šiem jaunievedumiem cieš paši virsnieki, jo viņiem
rodas lieki izdevumi, cieš valsts budžets, un cieš arī
privātie uzņēmumi, kurus tagadējā koalicija, liekas,
atbalsta uz ikkatra soļa. Kāpēc? Tāpēc, ka vei-
kalnieki ir sagādājuši, piemēram, tagadējos
uzplečus un citus piederumus, bet pēc mē-
neša tie jau, varbūt, būs nederīgi un būs
jāgādā jauni. Kungi, jūs paši strādājat pret savām
deklarācijām. Jūs atkal gribat mainīt formu, jūs
lielāko svaru liekat uz ārieni. Man liekas, ka te
nav tik svarīga āriene, bet gan kaut kas cits.
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Ja runa par Kara ministrijas polītisko seju, tad
jāteic,_ka te parādās tas pats gars, kas parādījās ie-
priekšējā ministra Ozola laikā; citāds tas arī nevar
but, tapec ka tagadējā koalicija balstās uz tiem spē-
kiem, kuru nolūki ir zināmi un par kuriem man te
daudz nebūs jārunā.

Man vēl tikai jāpapildina tas, ko te teica ie-
priekšējie runātāji par to klerikālu iespaidu armijā.
Šis klerikālu iespaids armijā nevar mazināties, tā-
pēc_ ka arī kara ministris nāk no tām pašām nacio-
nālās apvienības aprindām. «Latvja»),' nacionālās
apvienības oficioza slejās izpaužas viena otra aug-
stāka karavīra uzskati par tagadējo valdošo virzie-
nu Kara ministrijā. Mēs, «Latvī» lasām' i Berga
kunga rakstus, i . ģenerāļaRadziņa un turpat blakus
Andrieva Niedras rakstus. Man liekas, šie vārdi
pietiekoši liecina, kas tur meklējams un ko no vi-
ņiem var sagaidīt. Tāpat man liekas, ka
tie aizbildņi, kas nāk no kristīgās sa-
vienības, nekā laba armijai nevar dot. Ja
tikai palasām pēdējā laika presi, japaraugāmies pē-
dējos notikumos, tad redzam, ka tas pats pulkvedis
Rozenbergs, kuru kara būvvaldes lietās sauc pie
tiesas atbildības par kukuļņemšanu, ir ticīgs Jēzus
draudzes padomes loceklis, kristīgo frakcijas cil-
vēks. Tas pats ar citiem, kas producējas «Latvja»
slejās, piemēram ar farmācijas inspektoru Blūmentā-
lu, kurš ir ne tikai draudzes padome.s loceklis, bet
ir kādā amatā pašā sinodē; kā lasījām avīzēs, viņš
iemaisīts kādās tur vekseļu lietās, un viņam būs
jāstājas tiesas priekšā. Man liekas, ka tikai ar mū-
su uzstāšanos tika izjaukts viņa plāns, proti — ar
jūsu partijas biedri Duni, kas kandidēja ari uz* Sa-
eimu, un kuram jūs gribējāt nodot lidmašīnu apgā-
di. Šāda apgāde, droši vien jums bija vajadzīga tā-
pēc, lai varētu segt vēlēšanu izdevumus. Bet patei-
coties tam, ka pacēlās preses balsis šinī jautājumā,
šī «šefte» savā laikā izjuka. Interesanti ir tas, ka tad,
ja šādas lietas notiktu citā pusē, jums pretējā pusē,
droši vien par to iesniegtu šeit Saeimā pieprasījumu;
bet ja tās notiek jūsu pašu aprindās, tad tās tiek
noklusētas.

Ir vēl viena nepielaižama lieta: mācītāji ir no-
dibinājuši kādu mācības iestādi it kā karavīru at-
svabināšanai no dienesta. Tā ir viena mācības ie-
stāde ar mācītāju Sanderi un Longinu Ausēja kun-
gu priekšgalā. Ja kāds nevēlas iet kara dienestā,
tad šādukara dienesta iesaukšanas gados esošu cil-
vēku uzņem šinī skolā, atbrīvo no dienesta, vai arī,
atliek iesaukšanu dienestā uz ilgāku laiku. Tādu ga-
dījumu ir bijis veseli 9. Man liekas, ka labāk būtu,
ja jūs par to nemaz nerunātu. Kristīgie ļaudis pa-
stāvīgi sludina miermīlību un saticību, tomēr šinī
gadījumā viņi tās vara bungas sit ļoti stipri. Jāat-
gādina viens tāds ļoti zīmīgs gadījums: neviens de-
partamenta direktors nav uzņēmies likvidācijas kom-
misijas locekļa pienākumus tādai «briesmīgai» lietai,
kā Krievijas pulvera fabrikas likvidācijai — tikai
garīgo lietu departamenta direktors Mīlenbachs uz-
ņēmies šīs likvidācijas kommisijas locekļa pienā-
kumus-

Tālāk man jārunā par to antidemokrātisko po-
lītiku šinī resorā, ko tagadējais ministris nebūt nav
mēģinājis novērst, bet gan ir sedzis. Man jāsaka,
ka spiegošanas summas, vispār spiegošana ir izau-
gusi ļoti plašos apmēros. Informācijas nodaļa aiz-
ņem Kara ministrijā veselu dzīvokli. Informācijas
nodaļa — Mīlberga kungs, toreiz Jūs bijāt par tās
samazināšanu — Kara ministrijas ēkā patlaban aiz-
ņem 12 istabas — veselu dzīvokli. Vesela pārval-
de un sakaru priekšnieka kanceleja otrā pusē aiz-

ņem tikpat lielas telpas, kā informācijas nodaļa. (G.
Mīlbergs no vietas: «Tik daudz istabu tur nemaz
nav!») Ir gan! (K. Baloža starpsauciens.)

Jāsaka, ka progresīvāku virsnieku un karavīru
vajāšana un izspiegošana ir pieņēmusi tādus apmē-
rus, kādi nav bijuši vēl nekad. Tas ir mūsu apstā-
kļiem kaut kas nevajadzīgs, tam tērē lielus līdze-
kļus. Atlaiž no darba artilērijas laboratorijās, tā-
pat intendantūras mantu darbnīcās strādniekus ar
politisku izlasi. Atlaiž kreisi noskaņotus cilvēkus,
kas ir arodbiedrībās, un pieņem par jaunu tādus, kas
nav organizēti arodbiedrībās. Nepieņem darbā arī
brīvības kauju dalībniekus. Ir bijis vairāk gadīju-
mu, kad pie kara lietu kommisijas locekļiem ir grie-
zušies brīvības kauju dalībnieki, meklēdami atbal-
stu, bet viņiem nav vietas tagadējā Kara ministrijā,
lai gan, no otras puses, personas, kas tur valda, pie-
laiž amatu savienošanu visplašākosapmēros: vie-
nam otram, varbūt, ir 9 vai 10 amati, tā ka nav ne
laika, ne arī iespējas izpildīt tiešospienākumus. Pie-
mēram ģenerālis Hartmanis ir tagad pulka koman-
dieris, bet viņa pienākumus štābā neuzdod izpildīt
nevienam citam; viņš izpilda tos pats, jo viņam ir
sava aizmugure. Citiem, kam tik stipras aizmugu-
res nav, šāda amatu savienošana nav iespējama.
Komandē pulku arī pulkvedis Jeske, bet viņa vietā
apmācības daļā nozīmē pulka komandieri Kārkliņu.
Tos, kas sasnieguši vecuma izdienas gadus, neat-
svabina no dienesta, ja viņiem ir zināma aizmugu-
re un zināmi sakari.

Karaskolā pieņem arvien vairāk un vairāk un
izlaiž arvien vairāk virsnieku, kuriem bēdīga nā-
kotne. Kādreiz pienāks tāds stāvoklis, ka karasko-
lu uz dažiem gadiem vajadzēs slēgt, jo citādi
virsnieku skaits būs pārāk liels. Arī tāpēc, ka kara
dienesta laiku turpmāk saīsinās, nemaz nav vaja-
dzīgs tik liels virsnieku skaits, bet gan lielāks in-
struktoru skaits. Budžetā mēs redzam, ka virsnieku
skaits tiek pavairots, bet instruktoru skaits nē.

Vispār jāsaka, ka arī Kara ministrijas atestā-
cijas kārtība neveicina nekādu pozitīvu darbību, bet
gan iztapšanu priekšniecībai un līšanu. Minēšu ti-
kai pāris piemēru, lai neteiktu, ka es runāju bez fak-
tiem.

Parunāsim par nesen notikušo gadījumu, ko re-
vidēja viceministris Eglīša kungs Zemgales artilē-
rijas pulkā. Izrādās, ka viens pulka vadītājs, kas ir
pārcelts no viena Rīgas pulka, ir tur atestēts ļoti ne-
apmierinoši. Tanī pašā laikā te viņš ir atestēts vien-
mēr Iabiunpat ļoti labi. — Otrs gadījums — aviāci-
jas pulka kāds virsnieks atestēts pavisam/ slikti —
viņam draudēja pat izmešana no armijas; bet viņš
pārgāja uz citu daļu, un nu, man par brīnumu — es
tam negribēju pat ticēt — atestācija ir laba, nevis
tikai apmierinoša, bet — laba. (Starpsauciens: «Iz-
labojies!») Te nav runa par izlabošanos, bet par
ta saucamām «galma intrigām», kādas ir parasta
parādība uz skatuvēm, kur bieži sievas spēlē ļoti
lielu lomu. Tāpat tas ir šinī gadījumā, Tā pietiek
kādam kapitanam Jurevicam augstākos virsnieku
kursos izteikties pret ģenerāli Radziņu nepietiekoši
labvēlīgi attiecībā uz viņa dzīves veidu, un viņu
izlaiž ar pēdējo šķiru un gandrīz izmet no armijas.
Redziet, te disciplīnas sargāšanā notiek ačgārnības
un netaisnības- Kā tādu kārtību lai nosauc? Uz ku-
rieni tā vēd? Es domāju, tādas parādības nekādā
ziņā nav vēlamas, un tāda atestācijas kārtība ir jā-
groza.

Ja runā par ačgārnu disciplīnas piemērošanu,
tad jāsaka, ka lielā mērā notiek karavīru nodarbi-
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nāšana privātos darbos. Jau budžeta kommisijā de-
putāts Dzenis ļoti labvēlīgi izteicās par veco den-
ščiku sistēmu, ka tā esot bijusi loti laba, ka vajadzē-
tu atjaunot šo apkalpošanas "kārtību tāpat, ka ta bi-
jusi cara armijā. Es jau saprotu, ka tas jums_ vaja-
dzīgs tur Rēzeknē; par turienes idilem vairākkārt
mums ir nācies runāt, vairākkārt mums ir ienākušas
karavīru sūdzības, ka, piemēram, virsnieka kundze
iet pa priekšu, bet karavīram no muguras ar vienu
roku jāstumj bērna ratiņi, bet otrā rokā šņore jāved
līdzi sunītis u. t. t. Man liekas, ja Rēzeknes garni-
zonā ir notikuši tādi skati un tādas idiles, tad tas mu-
su demokrātiskai iekārtai godu nedara. Pilsoniskas
brīvības mums tomēr vairāk vajadzētu cienīt. Te
mēs esam nonākuši tādā stāvoklī, ka kāds augstāks
virsnieks, izmantodams savu varu, piespiež karavī-
rus strādāt pilnīgi nepiemērotus darbus; tāpēc te
jau vairs nevar būt runa par kādu pareizi saprastu
disciplīnas izpildīšanu. Demokrātiskā iekārta nav
piemērota šādai «disciplīnai». Neskatoties uz visu
to, nodarbināšana privātos darbos turpinās ļoti pla-
šos apmēros. Par to mums ir ienākušas ziņas; pie-
mēram par kādu virsleitnantu Lietuvieti, par vete-
rinārārstu Plaudi, par flotes kapteini Sokolovsku,
par kara apriņķa priekšnieku Mucenieku u. t. t. No
visām daļām nāk sūdzības, ka karavīrus nodarbina
privātos saimnieciskos darbos-

Bez tam lielā mērā notiek arī fiziska iespaido-
šana, par ko iepriekšējais runātājs jau plašāk iztei-
cās. Sevišķi uzkrīt arī rupjā apiešanās kara sanitā-
rās pārvaldes iestādēs — kara slimnīcās, sevišķi
pieņemot karavīrus kara dienestā. Kara slimnīcā
konstatēta tik brutāla apiešanās, ka vairāk gadīju-
mos notikuši asāki konflikti. Arī kara lietu kommi-
sijai ir ienākušas sūdzības par tādiem gadījumiem
— agrākos gados ne tik daudz, bet šogad ļoti lielā
skaitā. Tas, ka 60 kara dienestā iesaukto top
par invalidiem un 500—600 tiek atlaisti kā slimi, lie-
cina, ka kara dienests nav tāds, kādam tam vaja-
dzētu būt, ka tā nav tāda iestāde, no kurienes jau-
nekļi aiziet veselīgi. Tagad viņi pārnāk mājā no
kara dienesta, slimi, kļūst nederīgi tālākam dar-
bam un gulstas visu mūžu uz valsts vai pašvaldību
sociālo apgādi.

Tāpat ļoti daudz sūdzību ienāk par kara pārmā-
cības iestādēm. Tur ir ačgārna kārtība. Bargākais
sods ir tas, kad ieliek pārmācības rotā, bet vieglā-
kais — kad uz zināmu laiku ieliek'kara cietumā. Bet
izrādās, ka kara cietumā režīms ir daudz stingrāks
nekā pārmācības rotā. Ja, piemēram, kāds ir no-
pietni slims, tad viņam to laiku, ko viņš atrodas
kara cietumā, neieskaita, bet pārmācības rotā ie-
skaita, Pārmācības rotā pieejamas grāmatas, tāpat
pielaiž apmeklētājus, bet kara cietumā tas nav at-
ļauts. Tas ir diezgan savāds stāvoklis, kas būtu
jānovērš.

Tāpat nevaru nerunāt par aviācijas lietām. Sa-
karā ar mūsu jautājumu par biežām avārijām, kara
ministra kungs uz to gan atbildēja,bet šī atbilde bija
tāda, ka tur viss ir labi, un jakaut kas nav kārtībā,
tad tas tiks novērsts. Diemžēl, tas tā nav, jo viss ir
pa vecam. Sevišķi uzkrītoši bija tas, kā kara mi-
nistra kungs ņēma savā aizsardzībā sauszemes aviā-
ciju, sacīdams, ka jūras aviācijā esot mazāk avāri-
ju tāpēc, ka tur mazāk lidojot. Turpretim patiesī-
bā jūras aviācijā' katrs lidotājs ir nolidojis par 10
stundām vairāk nekā sauszemes aviācijā. Tā tad
ministra kunga ziņas nav pareizas.

Tas pats jāsaka par lidmašīnu tipiem. Ministra
kungs teica, ka tik daudz tipu, kā es aizrādīju, aviā-

cijas pulkā neesot. Es tos nosaukšu, tad jusredzēsit,
ka ir taisni tik daudz tipu, cik es minēju.. Tipi ir
šādi: Albatross, Fokers, fialberštats, Gurdu, Balli-
la, Sva, D. H. (Havillandi), 2 Martinsaidi, Sosviči,
Sosviči Kemmeli, Ardivi, Albatross, (aviācijas pulka
konstruēts). Avro, Albatrosis M. Rumplers, ttaunove-
rane, Njupori, iFlamingo, Šmolefci, Buldogi. Ta
tad — veseli 20 tipi. Tagad kādi 2 tipi no tiem ir iz-
slēgti, tomēr paliek 18 tipi. Tā tad manis minētais
skaitlis 18 ir pilnīgi pareizs.

Attiecībā uz avārijām ari statistika ir nepilnīga.
Kad notika lidotāju Ruceļa un Gotšalka lidmašīnu
avārija, vainoja lidotājus. Nē, kungi, to nevar da-
rīt! Te vainojama nepietiekoša skola, nepietiekoša
apmācība un lidošana ar smagām tālizlūkošanas lid-
mašīnām zemā augstumā. Ar vārdu sakot — nav
lietotas piemērotas lidmašīnas. Gotšalka lidmašī-
nas avārija ir ļoti raksturīga. Man jāsaka, ka ir
smieklīgi apvainot lidotāju, ja pēc lidmašīnas avā-
rijas ir palikusi tikai drupu kaudze un nevar konsta-
tēt, kas katastrofā vainojams. Pievestā statistika,
kā jau teicu, mūs nepārliecina. Tā sastādīta, tikai
lai atbildētu uz iesniegto jautājumu, un lai atbilde
būtu labvēlīga. Mums jāuztur tās pašas prasības, ko
savā laikā1 , uzstādīja kara lietu kornrnisiija; tikai tad
aviācijas pulkā, varbūt, kas labosies.

Man šķiet, ka arī šo pulku vajadzētu atsvabināt
no garīdznieku iespaida. Tagadējam divīzijas ko-
mandierim Baško tomēr ir un paliek ļoti liels ie-
spaids. Jau tas vien pierāda manu apgalvojumu pa-
tiesību, ka tiklīdz mēs sākam runāt par šo lietu, tad
šī spārna deputāti (rāda uz labo spārnu), sevišķi Pa-
stora kungs, tūliņ protestē. Tas tikai pierāda, kas
divīzijas komandieris Baško par putnu, no kurienes
viņš nāk. Lai gan aviācijas darbība norit gaisā, tu-
vāk pie Dieva, tomēr par tuvu Dievam arī nevaja-
dzētu iet — labāk būtu vairāk turēties zemes virsū.
Tamdēļ aizstāvēt komandieri tikai tāpēc, ka viņš
pieder pie jūsu frakcijas, ir nelietderīgi un nepareizi.

Tālāk jāsaka, ka aviācijas pulkā un citās tech-
niskas daļās ir tā nenormālība, ka nav viņām sava
iekšēja reglamenta; nevar taču būt kājnieku daļām
un techniskām daļām viens un tas pats reglaments
— vajadzīgs sevišķs reglaments un nevar iztikt ar
parasto, vispārējo reglamentu- Ja notiek avārijas,
vajaga pieaicināt speciālistus. Mums Rīgā ir 3 lido-
tāju biedrības. Vajadzētu bez biržas komitejas, ku-
ra brauc uz laukiem, pieaicināt lidotāju biedrības
atbildīgus darbņiiekus,, kas palīdzētu noskaidrot
avāriju cēloņus, nodibinot kommisijas šo sāpīgo jau-
tājumu noskaidrošanai. Angļu instruktors, kas pie-
ņemts, neattaisno uz viņu liktās cerības. Mēs re-
dzam gan, ka lidmašīnu pasūtījumi Anglijā vairojas,
ka pedeja laika iegādājas daudz angļu lidmašīnu. Šis
instruktors saņem 14.200 latu algas gadā, kas mēne-
sī ir ne vairāk, ne mazāk kā 1225 lati. Kā zināms,
arī angļu lidmašīnas ir cietušas avāriju. Mēs arī sa-
va laika rakstījām, ka lidmašīnas gan ir labas, bet
motori slikti.

Pārejot pie armijas apgādes, jāsaka, ka tā no-
tiek pilnīgi bez kāda plāna, — ne tikai bez plāna, bet
Kara ministrija Saeimu un budžeta kommisiju vien-
kārši maldina. Iepriekš nekāda plāna neizstrādā,
tikai tad, kad budžets pieņemts, .sastāda apgādes
plānu un lemj, ko iegādāt par atļautiem līdzekļiem.
Tāpēc iznāk, ka budžetā tiek paredzēts iegādāt vie-
nu lietu, bet faktiski iegādā pavisam ko citu. Šo
kārtību vajadzētu reiz pa visām reizēm grozīt, jo
tā rada lielas neērtības arī budžeta izpildīšanā, kas
lielā mērā novilcinās; iegāde tiek novilcināta tādā
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mēra, ka pie pirmo pasūtījumu izdošanas var ķer-
ties tikai jūlija un augustā, noliekot pirmo nodošanas
termiņu uz oktobri un novembri. Tā kā šie termiņi
vienaotra gadījumā vietējos rūpniekus neapmierina,
viņi lūdz pagarināšanu; tāpēc iznāk, ka pirmie mate-
riālu pasūtījumi notiek bieži vien budžeta gada pē-
dēja ceturksnī. Tas ir pilnīgi nenormāli, un tas
traucē visu iegādes kārtību. Saprotams, ka tādos
apstākļos līdz jaunkareivju iesaukšanai resors nevar
laika sagādāt vajadzīgo jaunkareivju ietērpu, kādēļ
jāķeraspie ārkārtējiem līdzekļiem, lai varētu apmie-
rināt nepieciešamās prasības. Piemēram, sagata-
vojot veļu tekošam gadam, darbnīcās tika pārtrauk-
ta normālādarba gaita un visas mašīnas bija aiz-
ņemtas tikai ar veļas pagatavošanu. Tas viss rodas
tapec, ka iegāde nenotiek vajadzīgā kārtībā. Lai
izsargātos no līdzīgām parādībām, ir nepieciešami
ķerties pie budžeta izpildīšanas un pasūtījumu izdo-
šanas rūpniekiem tūliņ pēc budžeta apstiprināšanas,
neatliekot uz jūlija vai augusta mēnešiem. Kara
resoram vajaga noturēt izsoles tūliņ aprīļa beigās
vai maija sākumā, lai rūpniekiem varētu noteikt va-
jadzīgo termiņu un lai varētu prasīt arī no viņiem
vajadzīgo termiņu ievērošanu. Jāsaka, ka kara re-
sors tiešām maz rēķinās ar apgādes savlaicīgu izpil-
dīšanu. Tā tas ir bijis katru gadu, un tā tas ir arī
šogad, neskatoties uz reorganizāciju un centralizā-
ciju apgādes aparātā.

Par apavu darbnīcu ierīkošanu jāsaka, ka Mi-
nistru kabinetam pagājušā gada vasarā tika uzdots
atjaunot darbnīcasun iegādāt vajadzīgās mašīnas, bet
Ministru kabinets to noraidīja; sakarā ar to nekavē-
joties vajadzēja ķerties pie apavu apgādes jautāju-
ma nokārtošanas. Šinī apavu apgādāšanā ietilpst arī
adasmateriālu izmantošana, tomēr šī jautājuma at-
risināšana tika novilcināta līdz šī gada februārim.
Šo jautājumu vajadzēja nokārtot jau pagājušā gada
vasara, bet tas izdarīts tikai šī gada februārī. Apa-
v,u pagatavošana nodota centrālcietuma darbnīcām,
bet ari tikai neliela daļa. Pie šādas kārtības ir neiz-
bēgamā lieta, ka Kara ministrija savas prasības lielā
mēra pārspīlē un tanī pašā laikā neizmanto pilnos
apmēros visus līdzekļus. Tāpēc katru gadu mums ir
lieli atlikumi, un mūsu budžets nerāda rezerves krā-
jumu un kārtējas apgādes patieso ainu.

Smagais apgādes aparāts pēq reorganizācijas
nav kļuvis vieglāks. Par lietderību un oikonomiju
nevar but ne runas- Ir tikai apgādes novilcināšana,
ir panākts vēl lielāks birokrātisms. Visa lieta ir no-
dota nespeciālistiem, ierēdņu kommisijam, kas nav
atbildīgas par savu darbu. Tagadējo kārtību var
raksturot tā, ka ir panākta nelietderība, nekompeten-
tas personas izlemj .svarīgus jautājumus, rīkojas tā-
das personas, kas nav atbildīgas par savu! darbu.
Par apgādājamām lietām pārmaksā, jo iestādes nav
ieinteresētas, lai kaut ko ietaupītu. Kombinācijas,
noziedzības un nelikumības, kas bija senāk, nav iz-
slēgtas arī tagad. Sakait, kāpēc tadpastāvot tagadē-
jai kārtībai, nevar sastādīt fiktīvus aktus! Kāpēc ne-
var atsevišķas daļas pārdot savu oikonomiju? Kāpēc
rūpnieku starpā nevar notikt «stačkas», iepriekšēja
sarunāšanās par cenu paaugstināšanu? Kāpēc ne-
var notikt sarunas starp firmām par sliktu materiā-
lu apgādi? Kāpēc katrs ierēdnis nevar būt kluss
«akcionārs», kas dabū avansus un kam izrāda pir-
mām arī citādu pretimnākšanu? Patiesībā tas viss
notiek. Tagad novērojam tikai to, ka kara resors
ir pret kooperāciju. Senāk kooperācijai bija lielāka
uzticība; tagad kooperatīviem neuzticas, bet darbo-
jas ar lozungu, it kā visu piešķir ražotājiem, un
visu pērk no ražotājiem.

Es, deputātu kungi, nolasīšu dažus pierādījumus,
ka patiesībā tagad pērk nevis tieši no ražotājiem,
bet gan no tirgotājiem un spekulantiem. Nevajadzī-
ga vidutājība un panamas, kas bija agrāk, ir arī ta-
gad, pastāvot tagadējai kārtībai. Nesen presē pa-
rādījās raksturīga ziņa par kādu drēbniekmeistaru
Lībesmani, kas pazīstams augstākās Kara ministri-
jas aprindās. Viņš ir no seniem laikiem universāls
piegādātājs. Savā laikā man bija jārunā par to, ka
stikla fabrikants piegādā Kara ministrijai .bruņu ce-
pures, drēbnieks Lībesmanis — labību un kāds cits
amatnieks, kam nav nekāda sakara ar ieročiem, pie-
gādā šautenes. Redziet, tāda kārtība ir bijusi un tā-
da ir arī tagad, ka ir vidutāji, kuriem ir onkuļi kara
resorā katrā attiecīgā pārvaldē, un tie izmanto sa-
vās interesēs lielo kara resora budžetu. Ar solīdām
firmām un tirgotājiem kara resoram ir ļoti maz da-
rīšanas. (Starpsauciens pa kreisi: «Nu, un ko tas
Lībesmanis ir izdarījis?») Lībesmanis juniors izrā-
dās,! saņēmis no Rīgas apriņķa kara pārvaldes ap-
liecību, ka viņš ir brīvības cīņu dalībnieks, lai gan
patiesībā izrādās, ka ir otrādi- Viņš ir dabūjis tādu
apliecību, pateicoties" savam tēvam, kam ir labi sa-
kari, un tikko tikko nav dabūjis arī zemes gabalu;
bet tas nu tomēr nav izdevies. ŠisLībesmanis ir arī
tas, kas rada Kara ministrijā to formu drudzi, jo, re-
dziet, drēbnieka meistaram vajaga darba, un ja nav
darba, tad nav arī maizes. Tiek izgudrota viena for-
ma raibāka par otru, lai tikai būtu darbs.

Runājot par kara resora pasūtījumiem, atkal jā-
saka, ka nesen atpakaļ viens cienījams Latvijas pa-
valstnieks, kas dzīvo ārzemēs, Vecozols, publicēja
ziņas, kas atklāja ļoti nepatīkamas lietas par mūsu
bruņošanās pārvaldi, kur notiekot lielā mērā brāļo-
šanās ar veciem cara laika virsniekiem, kuri, Fran-
cijā dzīvodami, likvidē no nezināmiem avotiem at-
likušās mantas, un kad atbrauc uz Latviju, tiek uz-
ņemti ar lielu pompu, pie kam lauvas daļu no pasū-
tījumiem saņem viņi. Te nu gan bruņošanās pār-
valde šīs ziņas atsauca, bet tas atsaukums tomēr
skan tā, ka tāda vidutājība, ir izmantota — izman-
tota lielā mērā, ka tur ir bijis Kļegins, jūras virsnieks
un citi virsnieki, kas apgādē piedalījušies. Lielāki
pasūtījumi un par lielākām summām izdarīti ar mi-
nēto cara laika virsnieku starpniecību. Bruņošanas
pārvalde šinī ziņā ir'eņēmusi izņēmuma stāvokli; tur
nenotiek publiska? tcensības, bet tur pārvaldes ad-
ministrācija darīju.nus slēdz, ar ko tikai vien vēlas.
Pie šīspārvaldes ir nodibinājies vesels «pušķis» tā-
du uzņēmumu, kuriem ir zināms monopols uz visām
bruņošanas iegādēm. Tur sastopams tas pats Kļe-
gins, kuram nodod pasūtījumus bez kādas runāša-
nas; tur vienmēr sastopams tas pats Afelds, Daugs
un C°. Tiem viss tiek izdots bez sacensības. Kap-
teinis Ceplītis un virsleitnants Oškalns paši izdara
visu iegādi. Viņi iepriekš sazinās pa telefonu un vi-
su nokārto. Starp firmām, kurām tiek izrādīta vis-
lielākā pretimnākšana, būtu vēl minamas «Volta»,
Inženieris Kagans, «Teknis» (Stūrmanis), «Argonau-
ti» (Bresņev — Mellers), «Latruss», Volfs u. c. Tās
visas ir noteiktas firmas, ar kurām stājas sakaros
tieši, un tad arī ir izskaidrojams tas, ka iegādes ne
tikai novilcinās, bet mēs bieži vien iegādājam nede-
rīgus ieročus, brāķus.

Ja runājam par intendantūru, tad jāsaka, ka tur
lieta nav labāka. Labības iepirkšana pagājušā ga-
dā izvērtās par pilnīgu panamu. Tur ne tik vien kā
ražotājiem ir pārmaksāts par 80%—100%, bet vie-
na otra lielāka summa ir aizgājusi ari citus ceļus.
Visa tā kārtība un apiešanās ar ražotājiem, ar zem-
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niekiem, savā laikā jau presē ir apgaismota un ir pil-
nīgi tāda, kas var radīt tikai sašutumu un vairāk ne-
kā. Man būs jānolasa attiecīgs akts, lai aina būtu"
skaidra:

«Piegādāšanas punkta priekšnieks kapteinis
Bite ar viņam piekomandētiem kara ierēdni Daniel-
sonu, virsseržantu Fimberi un kaprāli Kuršu pieņē-
muši, pēc iepriekšējas savstarpīgās norunas ar tir-
gotājiem, bez lauksaimnieku — ražotāju labības ari
tirgotāju-starpnieku labību. Šinī nolūkā tirgotāji
pieņēmuši smagos ormaņus un lauksaimniekus, kuri
labību nodevuši savā vārdā kā pašu ražotu, saņe-
mot par pakalpojumu zināmu atlīdzību. Ar šādu no-
ziedzīgu rīcību panākts, ka uz lauksaimnieku rēķina,
kuriem tika maksātas augstākas cenas, no tirgotā-
jiem pieņemta lēta ārzemes labība, nodarot valstij
lielākus zaudējumus. Tā Tukumā 5. un 6. no-
vembrī 1929. gadā pieņemti 36.616 kg. ārzemes ru-
dzu, nodarot ar to valstij zaudējumus Ls 2988,69
apmērā. Aucē 13. un 14- novembrī pieņemti 30.930
kg. ārzemes rudzu, pārmaksājot Ls/ 2652,33. A u-
c ē tirgotājs V. Zvaigzne nodevis no Rīgas pienāku-
šos 2 vagonus ārzemes rudzu,' kopā 31.289 kg., jau
pec punkt a_ d arbības slēgšanas, pie kam
labība tūlīt nosūtīta uz Rīgas noliktavu, vienu vago-
nu pat nemaz neizkraujot un neizsverot»—
Tas notika tad, kad pie tā paša pieņemšanas punkta
laucinieki gaidīja ar saviem labības vezumiem, bet
ta. ka netika pieņemti, tad vai nu aizbrauca prom, vai
pārdeva labību tirgotājiem par smiekla naudu, —
«Konstatēti 14 gadījumi, kur intendantūras pun-
kta darbinieki viltojuši labības i e p i r k ša-
n as aktus, ierakstot it kā pieņemtus no lauksaim-
niekiem lielākus labības daudzumus un p a r 1 i e 1ā-
ku summu nekā faktiski pieņemts un samak-
sāts. Aršadu rīcību radīta iespēja pieņemt no tir-
gotajiem pec punkta darbības slēgšanas ārzemes la-
bību uz lauksaimnieku rēķina, maksājot augstākas
cenas un nodarot valstij zaudējumus. Ierakstījumi
aktos izdarīti ar kapteiņa Bites, kas galvenā inten-
dantura ieņempartikasdaļasp riekšnie-
kapalīga amatu, ka arī virsseržanta Fimbera
roku, un lauksaimniekiem likts , parakstīties aktā
divas vietas. Dažos gadījumos vedējiem nav b i-
i'uš as'k I at pases, un pieņemšanas aktos
ierakstīti fiktīvi pases numuri. Vainī-
gas ceļojoša labības iepirkšanas punkta amata per-
sonas līdz šim laikam nav atstādinātas no
amata un turpinasavu darbību, izņemot kaprāli Kur-
sē, kurš apcietināts. _ Atzīmējams, ka kara ierēdnis
Danielsons sava laika bija intendantūras Valmieras
noliktavaspriekšnieks un par nelikumīgu rīcību mi-
nēta amata tiesāts.» — Redziet, tagad viņam uzti-
cēts tik svarīgs uzdevums kā labības iepirkšana no
lauksaimniekiem.

Tādu gadījumu mūsu karaspēka daļās ir diez-
gan daudz. Tāds gadījums noticis Liepājā, kur cie-tis viens slavens vīrs, kas pazīstams no seniem lai-
kiem, kāds Apsitis, kas savā laikā dabūjis paaugsti-
nājumu par to, ka 1919. gadā Liepājā Tautas namā
musu biedriem Buševicam, Celmam, u. c. pataisījis
asiņainas galvas. Izradās, ka viņš ne tikai liels spe-
ciālists galvu dauzīšana, bet arī blēdis siena piegā-
dāšana.

Tas pats jāsaka, par jātnieku pulka remonta es-
kadronu. Izradās, ka šis eskadrons, pērkot kartu-
peļus, uzradījļs vairāk neka pēc piegādātāja Glāznie-
ka liecības pārdots. Bez tam tur atrasts liels siena
iztrūkums; iegrāmatots mazāk nekā faktiski ražots.
Viņiem ir pašiem pļavas. Iepirkšanas aktos uzrā-

dīts vairāk iepirkta siena nekā faktiski piegādātājs
pārdevis; arī cenas uzrādītas augstākas nekā fak-
tiski maksātas. Aktos uzrādīts faktiski neiepirktā
siena vairāk kā par 5000 kilogrammu, Bez tam, pre-
tēji likumam par darbiem un piegādēm valsts vaja-
dzībām, remonta eskadrons lielāko daļu siena un
āboliņa nelikumīgi iepircis bez izsoles un sacensī-
bas no tirgotājiem Jelgavā, maksājot viņiem augstā-
kas cenas nekā ir noteikusi intendantūra par lauk-
saimniecības ražojumiem- No tā valstij cēlušies ļo-
ti lieli zaudējumi. Arī šogad janvārī izdarīta revī-
zija par iepirkumiem un noteikti konstatēti fiktīvi
siena pirkumi no kāda Dementjeva, Vasiļjeva, Velk-
mes un Loča. Tomēr, neskatoties uz to, ne oiko-
noms Veiss, ne arī citi nav ne tik vien atstādināti
bet pulka vadība viņus pat aizstāv, un divīzijas ko-
mandierim par attiecīgiem nodarījumiem nekas nav
ziņots.

Tādi pat gadījumi notiek arī citās karaspēka da-
ļas. Tas pats sakāms par Liepājas slimnīcu, kur kon-
statēts lielāks naudas iztrūkums un kur viens kara-
vīrs nekārtīgas saimniecības dēļ pat nošāvās. Tā-
das pašas nekārtības konstatētas autotanku pulkā,
kur nesen atpakaļ tiesāja šī pulka karavīrus par lie-
lākiem benzīna iztrūkumiem. Tāpat aviācijas pul-
ka konstatēta panama ar speķi, konstatēts lielāks
speķa iztrūkums.

Vislielākās nekārtības tomēr ir kara būvniecī-
bas pārvalde. Šīspārvaldes darbība ir pilnīgi chao-
tiska, neskatoties uz to,_ ka ir notikusi šīs pārvaldes
reorganizācija. Pareizāk būtu šo pārvaldi likvidēt
un pievienot intendantūrai vai arī kā citādi pārkār-
tot. Man liekas, ka prāva, ko drīzumā iztiesās pret
pulkvedi-leitnantu Rozenbergu,_ atsegs daudz ne-
vēlamu lietu. Tāpat Sīkā un Upes prāvas rādīja
mums ļoti daudz raksturīgu kara resora apgādes pa-
rādību. Kas tad kara būvniecības pārvaldē ir mai-
nījies? Tikai priekšnieks. Pulkvedis Švalkovskis
patlaban atrodas virsštata, bet, kā mēs redzam no
Kara ministrijas kandidātu sarakstiem, tad šo kun-
gu paredzēts iecelt par kara būvniecības pārvaldes
priekšnieka palīgu, ja kādreiz būs kādas pārmaiņas.
Redziet, kungi, te atkal notiek tikai mīņāšanās uz
vietas. Ja te neizdarīs kādas pārmaiņas, tad nekā
laba nevar sagaidīt. _ Minētie kungi izturas pret sa-
viem uzdevumiem pārak vieglprātīgi. Ja tas ne-
būtu konstatēts un noticis kara tiesā, tad varētu
domāt ka tas ir no kāda feļetona, bet tas ir noticis
pie musu augstakietn karavīriem. Budžeta kommi-
sijā es aizrādīju, savā laikā pārvaldes priekšniekam,
lasīju viņam rakstus priekšā, ka malkas piegādā-
tājs ir tanī paša laika arī pieņēmējs. Uz to viņš ti-
kai atbildēja: «Kas tur par brīnumu, ja vīrs par sie-
vas neuzticību dabu pēdējais zināt!» Dabūt tādu at-
bildi no vienas atbildīgas personas ir drusku par
daudz. Sīkajā prāvā kara tiesā ir vēl skaistākas lie-
tas. Piemēram uz jautājumu, kāpēc Sīkajam pār-
valdes priekšnieks uzticējies, viņš atbild: «Kā lai
neuzticas? Viņš neiet kroga!» No otras puses izrā-
dās, ka pārvaldes priekšnieks pats personīgi izgā-
dājis draugam Sīkajam atļauju izbraukt uz ārzemēm.
Viņam pārmeta, ka Sīkais ir bijis viņa labs draugs,
un jautāja, kapec viņš nav zinājis par blēdībām. Uz
to viņš atbildēja: «Mes bieži braucām kopā zivis
makšķerēt; vienreiz vakarā es ilgi nevarēju aiz-
migt, bet virsleitnants Sīkais krāca jau pēc 5 minū-
tēm. Ta var gulēt tikai cilvēks, kam ir mierīga sirds-
apziņa!» — Tātad pietiek, ja cilvēks krāc — tad vi-
ņam var uzticēt visādas lietas. Tā izturas šis pār-
valdes priekšnieks, un man jāsaka, ka tas nav vie-
nīgais kara resora.
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Tādas pat lietas ir arī flotē; tur pirmā vietā stāv
reprezentācija un vairāk nekas. Atcerēsimies tikai
vienu gadījumu; kad kāda zemūdene Liepājā sā-
ka ruset, tika_ noņemts Liepājas ostas ūdens paraugs,
kura šī zemūdene stāvēja, un šo paraugu nosūtīja
Universitātes laboratorijai, lai tā izpētītu, vai minē-
tais ūdens nav bijis par iemeslu, kāpēc zemūdene sā-
kusi ruset Vai ta ir vienas nopietnas iestādes cie-
nīga izturēšanas? Man šķiet, ka šeit ne tas ūdens
vainīgs, bet pati flotes iegāde.

Lai mēs ņemtu kādu kara resora iestādi ņem-
dami, visur redzam tādu pat nenopietnu izturēšanos.
Kara tiesa, kurai būtu jāraugās, lai nenotiktu nozie-
dzības, lai likumi tiktu ievēroti, sedz un cenšas maz-
gāt baltu visu, kas tikai nāk viņas rokās. Bez šau-
bām, tos pārvaldniekus, kurus es šeitminēju un kuri
tiešam neviens nav savu uzdevumu augstumos, ne-
sauc pie atbildības par varas pārkāpšanu un bezdar-
bību, bet viņus izaicina tikai par lieciniekiem, un tad
nu arī viņi var ar vieglu roku pilnīgi familiārā kārtā
izrunāties ta, kā es to šeit nolasīju. Viņiem ir glu-
ži vienalga, kas noticis, ja viņi zina, ka viņus pie at-
bildības nesauks- Tā mēs esam nonākuši tik tālu,
ka viena saimnieciskā nozarē vienai daļai augstāko
virsnieku viss kas ir atļauts, un man šķiet, ka nav
vairs tālu tas laiks, kad kara resora budžets tiešām
bus vienīgi agrāko veco cara laika virsnieku, Deņi-
kina un Vrangeļa armiju ģenerāļu apgādāšanas bu-
džets.

Tas pats sakāms ari par atsevišķiem mūsu pul-
kiem, piemēram par autotanku pulku, kur pulkvedis
Grosbarts par iztrūkumu bija jau izrakstījis tāda vei-
da rezolūciju, kur par lielākiem smēreļļas un benzī-
na iztrūkumiem atzina, ka tas ir ieoikonomēts un tā-
pēc zagļu nevar būt, lai gan bija pieķerts, ka šoferi
izvadā un pārdod valsts mantu kannām. Bet tā kā
to uzskata par atlikumu, par oikonomiju, tad zādzī-
bas nav, un lieta ar to izbeigta. Tas norāda, ka visi
tie nav vis atsevišķi gadījumi, bet ir vesela sistēma,
un, bez šaubām, šo sistēmu attiecīgās aprindās i
nedomā mainīt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Lejiņ, Jūsu runas laiks ir izbeidzies!

P. Lejiņš (turpina): Es lūdzu pagarināt man ru-
nas laiku par 15 minūtēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Lo-
renes iesniedzis priekšlikumu:

.Lūdzam pagarināt deputātam Lejiņam runas laiku par pus-
stundu."

Vai Augstajam namam, būtu kādi iebildumi?
(Saucieni no vietām: «Nav!») Iebildumu nav. Lū-
dzu deputātu Lejiņu turpināt runu.

P. Lejiņš (turpina): , Man jāpiemin kāds
raksturīgs gadījums, kas nupat notika sakarā ar kā-
du saukšanu pie tiesas atbildības. 5ļ/_ gadu turēja
tiesas izmeklēšanā augstāko pārvaldes priekšnieku.
Ka tas likumā paredzēts, algu viņam neizmaksāja.
5/_ _gadu mums bija divi intendanti. ' Tik ilgs laiks
pagāja, lai noskaidrotu, vai šis cilvēks ir vainīgs, vai
nē. Taču vienreiz viņšbija dabūjis savu taisnību, un
tagad viņšsaņēma atalgojumu par visiem 5V_ gadiem
t. i. veselus. 500.000 rubļu uzreiz. Iedomājieties
tādu stāvokli, ka 5V_ gada mums ir bijuši divi inten-
danti: tagadējais, kas saņem algu, kas tagad izpilda
savu amatu, un vel otrs.

Šinī ziņā vainojama sistēma, ka lietu izmeklē-
šana iet tik lēnā gaitā,ka to nepasteidzina. Savā lai-
kā bija gadījums, ka karatiesā prāva vilkās 8 ga-
dus. _ Tiesas darbinieki savus klientus tur par iz-
meklēšanas, izmēģināšanas trusīšiem. Šie darbi-
nieki, pa lielākai daļai studenti, mācās, kā vajaga

tiesāt. Izmeklēšanā saimnieciskās lietas rīkojas kāds
Mukka, kas jāsauc taisni par sadistu. Ja viņam no-
dod izmeklēt kādu saimniecisku lietu, tad droši jau
iepriekš var pateikt, ka bez 3 vai 4 gadiem to neiz-
beigs. Kara tiesa nozīmēja kādu garnizona virsnie-
ku par tiesnesi',. Šim tiesnesim nu vajadzēja izlemt
,vienā dienā to, ko Mukka bija savārījis 5 gados.
(Starpsaucieni.) Sakait, vai te var būt runa par
tieisu un taisnību!—

Mūsu ikara tiesa pārvēršas par komēdiju, tā nav
nelkāda tiesa. Attiecības ir tik familiāras, ka tiesne-
ši, sarunājās ar apsūdzētiem, kā savi cilvēki. Pie-
mēram, Švalkovska lietā tiesas prāvas laikā — man
ir aculiecinieku raksti — liecinieki iedod tiesnešiem
zīmītes, liecinieki sarunājas ar apsūdzētiem, tāpat
prokurors sarunājās ar apsūdzētiem, vārdu sakot —
visi sarunājas, kā savi cilvēki. TādaS kārtības nav
citās tiesās. Man liekas, tādēļ, ari rezultāti ir tādi,
un te viss tas purvs paliek arvien dziļāks, un ar-
vienu mazāk ir gaidāms kas labs. Grūti ir pateikt,
kur beidzas nemākulība un kur sākas ļaunprātība.
Nav nekādas garantijas, ja tur kāda noziedzība no-
tikusi, ka to arī pareizi iztiesās. Tāpēc mēs jau sen
prasām likvidēt šīs Ikara tiesas, tāpat kā tas. ir ār-
zemēs. (Starpsauciens: «Lauka kara tiesas!») Bez
šaubām, arī lauka kara tiesas; sevišķi vilrstiesas un
kara tiesu pārvaldi vajaga likvidēt un nodot prāvas
cīvīltiesām, kam tās, liekas, vairāk pa spēkam.

Vēl jāatgriežas pie apgādes reorganizācijas. Te
jāuzsver, ka bijušais ministris Ozols ne jau ķēķa
dēļ, ne apgādes dēļ izveda reorganizāciju. Viņš
tikai gribēja stiprināt savu reakcionāro fronti un
nobīdīt pie malas vienu otru demokrātisku virsnieku
(Staprsauciens: «Bruno Kalniņu!») Arī tagadējais mi-
nistris šai ziņā nav nekā labojis. Štati ir palielinā-
ti. Arrindā gan ir samazināts štatu skaits par kādiem
70—80 virsniekiem, bet toties ierindās štati ir palie-
lināti par lielāku skaitu. Un tas jaunais iekārtas
projekts, kas tagad ir kapa lietu kommisijā, rāda, ka
arī tagadējais kara resora vadītājs domā strādāt tā-
dā pat virzienā. Tur ir paredzētas 5 pārtikas Pār-
valdes. Tālāk ir 4 punkti, kas aizņem kara tiesas
iestādes. Te informācijas nodaļa atkal pārvesta par
daļu, radīti 3—4 jauni inspektoru, posteņi. Ģenerā-
lis Radziņš arī tiek pārvērsts par inspektoru. Mini-
stris grib turpmāk atsvabināt armiju no politikas ie-
spaidojuma. Ministra kungs, jāsakataču, ka visa ar-
mija tagadējā iekārtā ir viens politisks iespaidojums,
tikai no labās puses. Tālāk tiek atstāta arī kara tie-
sas pārvalde. Liekas, ka te nu gan beidzot vaja-
dzētu atrast iespēju samazināt pārvaldes aparātu. Ja
apgādība arī turpmāk paliek vienās rokās, tad eiltas
pārvaldes ir jāapvieno, un nevar jau vairs runāt par
kādām jaunām apgādes pārvaldēm, ja tās strādā pa-
rallēlu darbu. Kara tiesu iestādes varētu sašaurināt
ļoti lielā mērā.

Vēl pāris_ vārdu jāsaka par mūsu floti, išis ir ļoti
nopietns jautājums, ja flotes remonti jau ir tik lieli,
flotes uzturēšana un visa personāla uzturēšana jau
izmaksā ikgadus tuvu_pie 2 miljonilatu. Izdot šādu
summu,, lai reprezentētos ir pilnīgi nevietā, un (kaut
kādiem praktiskiem nolūkiem mūsu zemūdenes ne-
var noderēt, ja tās nevar noķert pat kādu spirta
kontrabandistu; arī drošības mums no šīm divām
zemūdenēm nevar būt nekādas. Te pie .visa tā nav
nemaz saprotama tā lielā Ieroču zvadzināšana, ko
tik bravurīgiju- darījis grāfs Kaizerlings, atbildēdams
preses pārstāvjiem uz jautājumu, kad viņš domājot
athnuņoties: «Kad Anglija atbruņosies, tad arī es
atbruņošos!» Šāda bravūra ir pilnīgi nevietā un ir
smieklīga. Ja ārzemnieki par )to var smieties, tad
mums pašiem nav (ko smietiels, jomēs savus nodok-
ļus nemaksājam, lai naudu tā šķiestu.
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Visa tā' reorganizācija, Jaunā Kara ministrijas
iekārta, kas tiagad iesākta, iziet uz to pašu bijuša
ministra reorganizācijas turpināšanu, uz tas reakcio-
nārās kliķes nostiprināšanu kara re&ora, kur nav
nekādas lietderības, kur nav sagaidāmi nekādi ie-
taupījumi.

Nevar paiet garām arī tai divkosībai, ko para-
dījušas koialicijas partijas. Te_ manam kollegaim no
kara lietu kommisijas tik un ta_ bus janak ar atbildi,
un tad nu pie viena viņš vares^ atbildēt arī uz

šo
lietu. Tomēr viņa darbi un vandi tik liela metra
atšķirtas viens no otra, ka man tais jādara zināms
še Augstajā namā un arī viņa veileitajiem._ Te nu
ar Mīlberga kunga parakstu savā laika figurēja sa-
raksts, kādas prasības viņam ir, kadas _ prasības
aizstāv viņa frakcija reorganizācijas jautājuma. Te
nu ir skaistas prasības: speciālas kara mācības ie-
stādes jāapvieno vienas rokas, jāvienkāršo pārvaldes
aparāts, jālikvidē techniskas divīzijas stabs; budže-
ta kreditu pārvalde likvidējama, kara būvniecības
pārvalde pievienojama oitur. Kur palika visas šīs
skaistās prasības? Tā bija tikai liela bravūra. (G.
Mīlbergs no vietas: «Vai mes kopa_ ar Jums nebal-
sojām par tām?») Bet koalicija Justas nevarējāt
izdabūt, un viss palikta pa vecam. Jāsaka, ka stā-
voklis ir pat vēl sliktāks neka bija.

Tas pats ar kara dienesta laika saīsināšanu.
Visi atzina, ka tas būtu saīsināms, tomēr koalicija šo
lietu noklusēja.

Ja runājam par karavīru atalgojumu, tad jāteic,
ka tā ir lielākā dēmagoģija, ko koalicija dzen ap šo
jautājumu. Lai gan Breikša kungs un citi koalīcijas
pārstāvji budžeta kommisijā deklarēja, ka viņi at-
zīst karavīru algu paaugstināšanu, kad vajadzēja to
paredzēt šī gada budžetā, koalicija ka viens virs no-
balsoja pretim, mierinādama karavīrus, ka to izdarī-
šot nākošā gada budžetā. Ģenerālis Balodis pat iz-
rēķināja, cik ietaupītu, jakareivjiem algas, pazemi-
nātu par 2 latiem:. ilznakšotSOO.OOO latu. Man šķiet,
ka nekādā ziņā nevar zemākiem karavīriem paze-
mināt algas uz augstāko karavlru_ algu paaugstinā-
šanasrēķina. Mums liekas, ka varētu atrast budžeta
līdzekļus algu paugstināšanai instruktoriem un jau-
nākiem virsniekiem no citiem avotiem,. Mes tapec
iesniegsim priekšlikumu ņemt vajadzīgo summu no
ietaupījumiem kara resorā, samazinot pārvalžu skai-
tu vēl šī gada budžetā.

Tā tad solījumi paliek tikai solījumi, bet katrs
taču sapratīs, ka ar solījumiem, vien apmierināties
nevar. Man liekas, ka airī kādam citam jautājumam
jāpieiet drusku tuvāk un jāsaka pāris vardu. Proti
— man jāapstājas pie tā kursa, kas.aizvien vel no-
stiprinās vienā nelielā armijas daļa. Musu bijušais
Valsts Prezidents prombraukdamsizteicas, ka fa-
šistu armijā neesot un ka bijušā kara ministra Ozo-
la reorganizācijas plāni bijuši vistālāk no šādiemno-
lūkiem. Man itomēr jāatgādina, ka par musu ajnū-
jas vienu daļu tā nevar runāt, bet armija tomēr ir
neliela daļai karavīru, kas šos plānus kaļ un tikai
gaida izdevīgu brīdi, lai pavairotu savu iespaidu. Ir
skaidrs, ka aprindas, kas šokustību veicināt, ir aiz-
vien modras. To mēs nomanām no _ ģenerālia Radzi-
ņa, Merta un Reinharda kungu izturēšanas. Tie, kas
noklausījās Reinharda kunga fašismu cildinošo ru-
nu, nevarēs (teikt, ka viņi palaidīs_ gairām gadījumu
pāriet no vārdiem uz darbiem,. Tāpat Niiedras, Pū-
nes um citu raksti irāda, ka šai ziņā nekas nav mai-
nījies, ka mums .ar šo kustību jārēķinās. Neaizmir-
sīsim jaundibināmospilsētu aizsargus! Es varu mi-
nēt atsevišķus citātus, kas rādīs, ar ko mums ir da-
rīšana.

Kopā ar šo kustību man jāpiemin ari lauku! un
pilsētu aizsargi. Man jāsaka, ka arī paši koalīcijas

vīri ir tapuši atklātāki un reiz teikuši atklātu vārdu.
Tāpat kā sakarā ar reorganizāciju un sakarā ar al-
gām, arī sakarā ar aizsargu reorganizāciju Mīlber-
ga kungs ir teicis pareizu vārdu. Viņš ir pateicis,
ka reiz jāizbeidz polītikas ievešana aizsargos un ka
nedrīkst aizsargu organizāciju pārvērsit pair vienas
grupas piedēkli. Man šķiet, ka Mīlberga kungs vis-
labāk zina,, kā ir tās lietas ar aizsargiem, kāds tur
iespaids. Tagad arī viņš izsakās, ka laizsargu orga-
nizāciju nedrīkst padarīt par vienas (grupas piedēkli.
Viiņš atzīst, ka pārvietojot aizsargus inoilekšlietu mi-
nistrijas uz kara resoru, varētu, kas laboties. Ne-
pielaižami esot, ka aizsargu priekšnieks ir rezerves
leitnants ar 4 mēnešu karaskolas (izglītību. Nekur
citās valstīs aizsargi nav padoti Iekšlietuministrijai,
bet gan Kara miinistriijai. Par aizsargiem interesan-
ti raksta «Latvī» ģenerālis Radziņš, kas tautas viet-
niekiem jāzin. Te tiek sagatavota lielgabalu barība
kārai laikam no vienas puses, un no otras puses tā
sauktie memmes dēliņi jau iepriekš tiek nozīmēti aiz-
mugures dienestam kara gadījumā. Viņš burtiski
raksta tā: «Un kara laikā aizsargi būs iekšēja miera
un kārtības nodrošināšanai, tie varēs valsts iekšienē
nest sardzes dienestu un citus aizmugures uzdevu-
mus.» Te nekas na-v teikts par to, ika aizsargi būtu
padoti mobilizācijai; tāpēc arī lauku strādnieki un
darba ļaudis aizsargos netiek uzņemti. Aizsargus
domāts sastādīt no mantīgo aprindu lauku un pilsētu
personām. Tā tad tikai pilsētu strādniekiem un lau-
ku strādniekiem būs jāiet uz fronti, būs varbūt atkal
jācīnālspar Latviju, kā viņi to darīja 1919. gadā. Vēl
'atklātāki par šiem uzdevumiem izsakās Lapiņš-
Merts,kurš saka burtiski tā: «Somijas, Igaunijas un
Latvijas aizsargu organizācijas, kā arī vācu pilsoņu
pašaizsardzības organizācija un Itālijas jaunatnes
militāra fašistizēšana ir varbūtējs solis vecās kul-
tūras aizsardzībai uz iellas.» Tas ir viens no dau-
dziem «Latvja» ievadiem. Ja ievērojam, ka tam ir
'tuvi sakari ar iai-mijais aprindām, tad redzam, ko
mes^te varam sagaidīt. Tāda ir «Latvja» ideoloģi-
ja, tai skatās_šie ievadu rakstītāji uz šiem uzdevu-
miem. No tam aprindām nāk tagadējaiskara mi-
nistris; cik viņš perlsonīgi arī varbūt domā citādi,
viņš tomēr ir padots savas partijas disciplīnai. Nesen
jau redzējām, ka aizsargi blakus ar karaspēku gā-
dāja par viena otra strādnieka nogādāšanu pie ma-
las ģenerālstreika dienās, un jāsaka, ka tais var no-
tikt arī turpmāk.

Ja palasām ģenerāļa Radziņa rakstus militāro
rakstu krājumos un «Latvja» un «Latvijas Kareivja»
slejās, tad mums visa šī lieta top pilnīgi (skaidra. Ši-
mis rakstos ģenerālis Radziņš piemēram raksta par
karu. Viņu uzskata par kara un kara apmācības
iestāžu apvienotām un idejisko vadītāju, kā arī vi-
sas šīs metodes idejisko vadītāju. Tā tad viņš ir
visas mūsu armijas idejiskais vadītājis. Ko viņš
raksta par karu? Viņš raksta, ka karš ir nepiecie-
šams un dabas likums. Ko viņšira'ksta par kara uz-
devumiem? Viņš raksta, ka (jācīnās līdz galīgai uz-
varai, kaTautu savienība ir bleķis. Par to, kādam
vajaga but karavīram, viņš raksta, ka karavīram
vajaga būt ļoti vieglprātīgam, iedomīgam, vajaga
rīkot dēkas, ka Oliņa Un Ikšes dēkas bijušas «pa-
rastas virsnieku dēkas.» Kāpēc nevar tādu «mazu
apvērsumu» iztaisīt? Tas nekas! Galvenais ir «ēst»
.savu priekšniecību ar acīm.Kādiem vajaga būt kara
vadoņiem? Pairto ģenerālisRadziņš <saka, ka kara
vadoņa rokās, ka miera, tā arī kara laikā, ir jākon-
centrē poiītiskā_ vara, tas jānozīmē jau miera Jaikā,
un ka vislabākā iekārta tam nav vis demokrātiskā
iekārta, bet imonarchija. Vārdu sakot, visi šie rak-
is'ti ir pilnīgi šīs iekārtas slavināšana.
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Zīmējoties uz visām šīm militārām ekskut/sijāin,
jāsaka, ka mes atkal tuvināmies tām parādībām,
kādas notika kreisās valdības. laikā. Man liekas,
ka šāda avaintūrfetiska un ,fašistiska aģitācija mulsu
armija ir nevēlama., um vispār jāsaka, ka šis idejis-
kais kara mācības iestāžu apvienotais ,var radīt ti-
kai lielas avantūras un var stiprināt reakcijas kuusu.
Šādai kaitīgai propagandai nav vietas mūsu armijā,
tāpat tādai ieroču, zvadzināšanāi.

Man liekas, ielā mērā tagadējā koalicija ;— ne
Saeima, bet koalicija — ir pārvērtusies par melno
biržu. _ iKara ministra Ozola laikā uz melnās biržas
bija demokrātisko virsnieku galvas, lidotāju dzīvī-
bas un citas padarīšanas; tagad mēs redzam, ka pēc
šī 1.400.000 latu samazināšanas uz koalīcijas melnās
biržas ir jau mūsu (lidmašīnas, bruņošanāls izdevumi,
gāzu maskas, pat šautenes. Šai biržai nav nekā
svēta; tā tirgojas ar vis'u: ar cilvēkiem un ieročiem,
lai tikai varētu ilgāk uzturēt savu varu un (sasniegt
deklarācijā minētos mērķus, ko sludina Radziņš un
viņam līdzīgi kungi. ļJVLan liekas, ka šāda rīcība
var radīt tikai reakciju un kara brielslmas. Kāds var
but nākotnes karš, to jūs, deputātu kungi, man lie-
kas, vel neesat apsvēruši, vēli neesat pārdomājuši.
Tas nevar būt tāda veida karš kā pēdējais. Tas būs
pavisam citāda veida karš — ar gāzēm un citiem
iznīcinošiem līdzekļiem', kas. mūsu mazo tautiņu ar
2 miljoniem iedzīvotāju noslaucīs no zemes virsus
divu stundu laikā) un izpostīs visu tā, ka vairs nej
dzīvos ^ne pele, ne žurka. (Starpsaucieni.) Tādā
virziena strādājot, mēs kara briesmas nenovērsī-
sim. To panāksim tikai tad, kad strādnieki iegūs
lielāku iespaidu, kad polītiskā vara būs viņu rokās,
un kad_ būs cita iekārta.

Mēs šim budžetam un ari resora vadītājam ne-
varam dāvāt 'savu uzticību un tāpēc nevaram balsot
ari par viņa budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.

K. Balodis _ (darba savienība): Augstais nam/s!
Ja man jākritizē Kara ministrijas budžets, tad es to
daru ne tapec, ka es domāju, ka Latvijai būtu jāat-
bruņojas, ka viņai būtu jāliekas ar galVu zem cirvja,
ka_ tas notika ar Gr'uzij'u pirmsi 9 gadiem, (bet es uz-
stājos tapec,ka els atzīstu šo apbriuņošanos, cik man
ir nācis zināms, par nepietiekošu un nepamatīgi iz-
strādātu. Kad es nabu, uz Latviju, es nevarēju ie-
dornāties,_ ka _Latyijā iespaidīgu valsts vīru starpā
varētu but tādli, kas. Latviju varētu nosaukt par
«šļuru», vaiarī kals varētu būt tādās domās: ko tad
mu tā nabaga Latvija var turēties, viņai nav nopiet-
na karaspēka, nav nekādu virsnieku — neatliek ne-
kas jcits, kā atkāpties. Tas notika 1919. gadā, kas
nebūtu bijis Vajadzīgs, ja Ulmaņa kungs būtu atsau-
cis uz ātru roku gūstekņus no Vācijas.. (Jautrība.)
Es domāju, ka arī tagad būtu vajadzīgs darīt visu,
un tas jāgādā taisni mazai valstij, lai viņas kara-
spēks (stāvētu apgādības ziņā un techn'ifcas ziņā va-
jadzīgā augstumā.

Jāgādā arī, lai neuzsvērtu šķinu naidu.
Pats par Sevi saprotams, elS' nedomāju, ka La-

tviju varētu likvidēt 2 stundās, kaut arī ar visas
pasaules lidmašīnām, ja vien visā tautā valdītu
vienprātība. Vienmēr blakus lidmašīnām un ģifti-
gām gāzēm ir izstrādāti arī arvien labāki aizsargu
līdzekļi, aizsargu maskals' un arī lidmašīnu lielgaba-
li. Bet jautājums ir — vai_ mums viss tas ir iegā-
dāts; vai tas viss ir iegādāts ne tikai karavīriem,
bet arī pārējiem iedzīvotājiem. Padomju Krievija
pagājušā gadā notika Leņiugradā visu iedzīvotāju
mobilizācija gaisa kara gadījumam. Tur visi iedzīvo-
tāji ziņa, kā jāizturas, jakāda liela gaisa flote uzbruk-
tu Leņingiradai. Pie mums gan iegādājas arvien

jaunas gāzes maskas armijai, kas, ka ļaunas mēles
stāsta, esot viena par otru sliktāka. Var jau but ka
tās ir labākas, nekā viņu folava, bet katrā ziņa te
atkal jāuzsver tā politiskā kļūda, un tā nelaime,
ka kara resora budžeti':! plie mums ir slepens. Es
esmu dabūjis daudz maz tanī ieskatīties, bet neva-
ru taču te kaut ko stāstīt par to. Ta tauta nedrīlkfet
nekā par šo budžetu zināt; pat Saeimas deputāti
nedrīkst par to zināt

Te avīzēs kaut kas tika (minēts, un pie ta es
drusku apstāšos..

Ģenerālis Baloža kungs priekš kādām nedēļām
izteicies, ka mēs nemaz tik briesmīgi nebruņojo-
ties, ka vairāk par 80% no visa Kara ministrijas
budžeta esot nolemts karaspēka pārtikas iegādā-
šanai, elpes iegādāšanali, algām u. t t. īstai bruņo-
šanai tik briesmīgas summas nemaz neetsot domā-
tas. Es to uzskatu taisni par nelaimi. Lietai! vaja-
dzēja būt gluži otrādai. Līdz šim vienlmer ir bijis
jautājums, vai ieroču apgādāšana, munīcijas apgā-
dāšana ir pietiekoša, vai tur iir pietiektši viss da-
rīts. No vakarējās' Bruno Kaimiņa runas efi' dzir-
dēju, ka bruņošanai esot nolemts 1.600.000 latu, vai
pat tikai 1.400.000 latu.

Cik es zinu, tad, ieskaitot munīciju, sanāks
Ls 4.000000.—. Tas arī būs tikai 10% no visa bu-
džeta. Šaubos, vai tā ir pietiekoša summa. Es
vienmēr esmu aizstāvējis to viedokli, ka mūsu ka-
raspēka techniskai apgādei jābūt tik labai, cik vien
to pieļauj mūsu dzīvais spēks. Ja te aizrāda uz no-
slēpumainību, tad jāteic, ka nevienam taču tas nav
noslēpums, jo statistiskā gada grāmatā ir teikts,
cik Latvijā katru gadu dzimst, Mēs ar ^rooo kļū-
das varam izrēķināt, cik katru gadu būs rekrūšu.
Ja pieņemam, ka 80% — skaits nav zināms — tiek
ierindoti karaspēkā, tad vajadzētu būt 12.000 rekrū-
šu. Ar citiem vārdiem — tā kā mirstība starp jau-
niem vīriešiem ir maza — ar lielu varbūtību var
skaitīt, _ ka mumsbūs 110.000 — 120.000 Latvijas
pastāvēšanas laikā apmācītu karavīru, kopa ar ag-
rāk apmācītiem — 200.000, kurus kara gadījumā kā
ļoti imponējošu spēku varētu raidīt pret ienaidnie-
ku, bet gan tikai tad, ja šis spēks būs labi organi-
zēts un labi vadīts. Piemēram Rītprūsijā pasaules
karā iebruka . divas krievu armijas, viena ar
850.000 un otra ar 500.000 karavīru, pie tam visa
Krievijas gvardija un bez tam vēl latviešu pulki. Tos
visus iznīcināja 150000 vāciešu, kuri bija labāk va-
dīti un labāk pazina savu zemi. Tāpēc es domāju,
ka kara gadījumā mums nebūs jābaidās ne no kā-
diem uzbrukumiem, ja vien mums būs laba organi-
zācija, laba vadība un labs apbruņojums.

Kā tad nu ar šolietu ir? Attiecībā uz mobilizā-
cijas plānu jāsaka, ka mēs esam paturējuši cari-
skās Krievijas polītiskās mobilizācijas plānu, lai gan
Padomju Krievija ir pārgājusi uz Šveices territoriā-
lo sistēmu. Piemēram Krievijā notika parauga mo-
bilizācija, kur katram vajadzēja uz toātrāko ierasties
attiecīgā pagastā. Tā mobilizāciju var realizēt ļoti
ātri. Latvijā turpretim lielai daļai latgaliešu kara-
vīru jābrauc uz Rīgu un vidzemniekiem uz Latgali.
Kamēr šādu mobilizāciju realizē, Latvija var būt
jau likvidēta. Kā jau vasarā aizrādīju, mums va-
jadzētu iepazīties ar Šveices mobilizācijas plānu.
Šveicēkatram rezervistam karājas šautene pie sie-
nas. Trauksmes gadījumā viņš 3 stundās var būt
sapulcēšanās vietā un otrā dienā pie robežas. Un ti-
kai šī labā Šveicesmobilizācijas sistēma ir pasargā-
jusi viņu no noslaucīšanas pasaules karā.

Tālāk — vai mums ir tāda organizācija, ka va-
jadzības gadījumā mēs varētu sarindot tos 20.000
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apmācīto karavīru? Par to mes nekā nezinām. Ļau-
nas mēles pauž, ka kara gadījuma:mes varēšot
sapulcēt tikai 30.000—40-000 karavīru, kas, sapro-
tama lieta, ir ļoti niecīgs karaspēks, salīdzinot ar
tagadējām dzīves prasībām. «

Tālāk — jautājums par armijas apgādāšanu ar
ieročiem un munīciju. Es domāju, ka pat par
4.000.000 latu varētu daudz ko dot, ja tik apgādāša-
na notiktu lietderīgāki, japati valsts, varbūt, ierīko-
tu munīcijas fabrikas u. t t Tas, diemžēl, nav da-
rīts. Varētu, varbūt, teikt: ko tad maza valsts var
iegādāties! Fabriku ierīkošana maksa lielu naudu,
mašīnas maksā dārgi u. t t Man jāaizrāda, ka ma-
zā Dānija pati ierīkoja savu lielgabalu fabriku un
tā ietaupīja vairāk kā 50 % no maksas, ko viņa mak-
sāja, pērkot Krupa un citu slavenu firmu lielgabalus.

Attiecībā uz mūsu armijas apgādāšanu ar iero-
čiem, es domāju, nevienam nav noslēpums, ka mu-
su armija apbruņota ar Anglijas lielgabaliem, tiem
lielgabaliem, kas bija kara laika. Kādas tad nu tas
lietas īsti ir? Žēl, ka Jūs, Berga kungs, aizejat.
Man arī Jums kaut kovajadzeju pateikt. JusSaei-
mā parasti izturaties tā, ka te butu kāda azetava.
Jūs lietojat tādas pat metodes, kādas lietojat, bū-
dams «Lettonijas» fuksis. Saeima mums jārunā lie-
tišķa valoda. Te mums uz lietišķiem pārmetumiem
lietišķi jāatbild. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!»)
Bet Jūs tikai āzējāties. Tā rīkojoties, Jus nolaidī-
sit dibenā ne tikai mazas valstis, bet ari lielas val-
stis.

Kas attiecas uz lielgabaliem, tad Anglijas liel-
gabali sniedz, kā tas lasāms katrā konversācijas
vārdnīcā un pie Švartes, 7.800 metrus. Tie ir tie sla-
venie lielgabali. Grieķu-turku karā tirgotāji-speku-
lanti bija apgādājuši turkus ar franču lielgabaliem,

Par franču lielgabaliem mēs Švarta grāmatā la-
sām, ka miera laikā iegādājās lielgabalus, kas snie-
dza 7000 metru tālu, un 1916. gadā pieņēma lielgaba-
lus, kas sniedza 11.000 metru tālu. Tādus pašus iz-
gatavoja arī Vācija — kas sniedza 11.000 metru tālu,
un tie bija izšķirošie Grieķu-turku karā. Ļaunas
mēles melš, ka turki, kā gudri cilvēki, esot savus
angļu lielgabalus, kuru tiem bijis liels krājums, pēc
1922. gada pārdevuši par mārciņu sterliņu gabalā,
tāpēc ka tie viņiem nebija vajadzīgi — viņiem bija
moderni franču lielgabali. Tos mēs esot iegādāju-
šies. Es nebūt negribu uzstāties pret tagadējo kara
ministri, kurš, kā es zinu, ir lojāls cilvēks, kurš var-
būt tikai tamdēļ uzņēmās Kara ministrijas vadību,
lai glābtu, kas glābjams. Diemžēl, viņam nav bijis
iespējams glābt, kas glābjams, jo koalicija ir pastā-
vējusi uz to, ka visas bijušā kara ministra Ozola
aplamās reformas vai, pareizāki sakot, karaspēka
bojāšanas metodes ir palikušas spēkā. Tas, ka pro-
gresīvos virsniekus no armijas izsviež, ka likvidēta
ceļu valde, ir faktori, no kuriem var atkarāties mo-
bilizācijas izvešana vai neizvešana.

Tālāk jārunā vēl par citiem jautājumiem. Te
atkal ļaunas mēles runā, ka viena patrona mums iz-
maksājot 15—17 santīmu.. Kāds ir patronas sa-
turs, tas nav nekāds noslēpums. Par to rakstīts vi-
sas konversācijas vārdnīcās un citur. Patrona sver
25 grammus, čaulīte — 11,5 gramma, lodes svars —
ll,3_gramma un pulvera — 6.5 gramma. Pie paš-
reizējam cenām var viegli izrēķināt, cik viena pat-
rona var maksāt. Ja čaulīte sastāv no 70% vara un
30% cinka, čaulītes saturs maksā 1,7 santīma: svins
un melchiors maksā 1,2 santīma; pavisam kopā iz-
nāk 3,1 santīma. Pulveris, kas sver 2,6 grammus,
maksā 1 santimu. Tā tad 1 patronas izgatavošanas

materiāls izmaksā 4,4 santīmus jeb 4V_ santīma. Ja
mums pašiem būtu patronu izgatavošanas mašīnas,
kādas var nopirkt Francijā un Anglija, cik tik pa-
tīk, tad mums 1 patrona neizmaksātu vairāk par 6
santīmiem tagadējo 15—17 santimu vieta. (Starp-
sauciens centrā.)'— Jus par to varat tikai ņirgāties.
Es redzu, ka Jums nav nekādas Intereses, par šīm
lietišķām lietām. Jūs uzskatāt Saeimu par azetavu.
Es taisni vēlētos, lai ieceltu, varbūt, kommisiju, ku-
rā varētu pieaicināt arī lietpratējus, dot paskaidro-
jumus, un ne tikai vietējos militāros lietpratējus, bet
mēs ļoti labi varam uzaicināt arī mūsu draudzīgo
kaimiņvalstu lietpratējus, piemēram Čekoslovaķi-
jas un Francijas lietpratējus virsniekus, kas varētu
dot paskaidrojumus. (F. Ausējs no vietas: «Mums
ir fabrika Pārdaugavā!»)

Mēs varētu gūt ietaupījumus arī uz lielgabaliem
un šautenēm. Jāsaka, ka modernā prasība ir tā, lai
šauteņu un lielgabalu stobri tiktu pagatavoti ne tik
vien no parastā tērauda, bet lai šauteņu un lielga-
balu stobri būtu izklāti ar nerūsošo tēraudu. To
jūs varat atrast katrā techniskā grāmatā. Tur
teikts, ka tam vajadzīgs nerūsošais tērauds, kas sa-
tur 10% niķeļa un 14% broma un maksā 2 lati kilo-
gramms. Materiāls šautenēmtādā gadījumā izmaksā-
tu 3—4 lati kilogramms. Šautenes no rūsoša tērauda
ārzemēs maksā 80—100 latu, bet paši mēs tās va-
rētu pagatavot pilnīgi par puscenu. Tā kā mums
vienā gadā ir 20.000—30.000 rekrūšu, tad, ja mēs
gribam, lai armija būtu pietiekoši apbruņota, mums
vajadzētu dot katram no viņiem šauteni līdz uz mā-
jām ar noteikumu, ka viņi to labi uzglabās un laiku
pa laikam revidēs. Protams, nav vajadzīgs dot
līdzi patronas. To es neprasu. Patronas var uz-
glabāt attiecīgās vietās, kur šoskrājumus var pār-
valdīt izdienējušie virsnieki. 12.000 šauteņu, pat
ja rēķina 80 latu, maksātu tikai 960.000 latu, tā tad
nepilnu 1 miljonu latu. Mēs varētu iegādāties 50
līdz 60 vismodernāko lielgabalu. Tagad ļaunas mē-
les stāsta, ka visai Latvijas armijai esot tikai 100
lielgabalu. (Starpsaucieni.) Jau Napoleons sacīja,
ka lai pietiekoši apbruņotu armiju, 1000 vīriem va-
jadzīgi 4 lielgabali. Ja mēs varam iesaukt 200.000
vīru, tad butu vajadzīgs 800 lielgabalu. Nemaz iie-
atbalstoties uz diezin kādiem kara techniskiem spe-
ciālistiem, katrs, kas pazīst kara un vispārīgo vē-
sturi, to var pateikt.

Runājot par dažiem jautājumiem, vēl varētu pie-
minēt — to es jau sacīju — es nepārmetu tagadējam
kara ministrim par viņa rīcību, bet ir ļoti liela nozī-
me, ka mēs šinī ziņā daudz maz ko labotu, ka at-
celtu šo noslēpumainību. Noslēpumainība mūs ne-
pasargās, Mūsu varbūtējām ienaidniecēm karā ir
zināms vispedejais, ir zināms, kas notiek Latvijas
armija, kāds ir mūsu apbruņojums u. t t Noslēpu-
mainība ne tikai nedara mums nekā laba, bet pat
kaite. Noslēpumainība vislielākā mērā kaitē mūsu
armijas labai slavai. Daži pesimisti saka, ka kara
gadījuma no mums prasīšot to pašu, ko prasīs karš
pret lieliniekiem: mums būšot pretiniekiem jāno-
čiepj, jānolaupa mums vajadzīgie lielgabali un šau-
tenes. (Starpsaucieni.) Pasaules karā mums bija
strēlnieki, virsnieki, kas izstrādāja progesīvās aiz-
stāvēšanas un uzbrukumu metodes. Nav nekāds no-
slēpums, ka vienīgi latviešu strēlnieki bija tie, kas
varēja mēroties ar Vācijas vislabākiem gvardijas,
tā sauktiem, triecienu pulkiem. Latviešu strēlnieki
bijātie, kas pēc kara, kad bija pārgājuši lielinieku
puse, ka zaķus trenkāja senāk vienmēr par bīsta-
miem turētos kazakus. Latviešu strēlnieki bija tie,
kas paglāba krievu armiju 1917. gada septembra
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mēnesī; tie 15.000 latviešu strēlnieku paglāba krie-
vu armiju, sevi uzupurējot. Bet tagad mēs redzam,
ka labākie latviešu strēlnieku toreizējie vadītāji ir
izdzīti no armijas, ka vietā ir nākuši tie, kas toreiz
nav pratuši uzvarēt, bet kas, cīnoties pēc krievu
metodēm, ir cīņas pazaudējuši.

Saprotams, es nevaru balsot pret šo budžetu, es
varu tikai atturēties, balsošanā nepiedalīties, jo es
vēlētos, lai Latvijas karaspēks būtu savu uzdevumu
augstumos, un tagad es baidos, ka tas tā nav. (G.
Reinhards no vietas: «Tāpēc vajaga dot to budžetu
tik, cik ir!»)

Priekšsēdētājs P- Kalnjņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Šeit kādam no iepriek-
šējiem runātājiem labpatika atzīmēt arī manu perso-
nību sakarā ar mūsu kara resora darbību un ar ta-
gad priekšā likto budžetu; tāpēc es esmu spiests
teikt dažas piezīmes.

Šeit no iepriekšējiem runātājiem atskanēja viens
otrs kritizējošs vārds attiecībā uz mūsu kara resoru
un tagadējo kara resora iekārtu. Lai man atļauts
apstāties pie šīmkritikām.

Kritika, bez šaubām, ir apsveicama un vēlama
lieta, bet kritikai jābūt lietišķai un jāpamatojas tie-
šam uz faktiem. Diemžēl, šī kritika visā visumā
bija diezgan vienpusīga un ar faktiem nesaskanēja.
Kara ministrijas budžets nav mēms, kā te daži ru-
nātāji aizrādīja, jo Kara ministrijas budžets ir pie-
ejams visiem budžeta kommisijas locekļiem, kur ir
pārstāvji no visām frakcijām. Tālāk — Kara mi-
nistrijas budžets visos sīkumos ir celts priekšā kara
lietu kommisijas locekļiem. Arī tur reprezentētas
visas musu Saeimas noskaņas, sākot ar labo līdz
kreisajam spārnam. Tā tad par kaut kādu mākslī-
gu slepenību nevar būt ne runa. Pārliecīga noslē-
pumainība nav vēlama. Pārliecīga noslēpumainība
kļūst smieklīga, bet tikpat smieklīga var kļūt arī
tāda rīcība, james par katru cenu centīsimies savus
kāja noslēpumus izpaust. Neviena valsts tieši ne-
plātas ar saviem kara noslēpumiem, tāpēc mums arī
turpmāk jācenšas atrast vidusceļu, lai mēs nekļūtu
smieklīgi ar savu noslēpumainību, bet reizē ar to
neplātītos ar kara noslēpumu izpaušanu.

Kara lietu kommisijā arvienu tiek informēta par
visu,_ kas notiek mūsu kara resorā- Kara lietu kom-
misijā tiek pārspriesti visi jautājumi. Vajadzības
gadījumos kara lietu kommisijā izsauc kara mini-
stri, armijas komandieri, štāba priekšnieku un in-
formējas par katru jautājumu atsevišķi. Arī šē, ple-
nārā sēdē, mēs nedzirdējām neviena tāda jautājuma,
kas kara lietu kommisijā jau nebūtu pārrunāts, par
ko mēs iepriekš jau nebūtu vienojušies. Visi kara
ministri vienmēr ir rēķinājušies ar kara lietu kommi-
sijas ieskatiem — visi, varbūt, atskaitot vienīgi ie-
priekšējo ministri, ar kuru kara lietu kommisijai iz-
nāca konflikts. Bet par to šis kara ministris bija
spiests aiziet no sava posteņa.

Negatīvās parādības karaskolā arī ir izmeklē-
tas. Nesen notika kara lietu kommisijas sēde, kurā
tagadējais armijas komandiera vietnieks ģenerālis
Kalējs deva savus paskaidrojumus, un ar to kara
lietu kommisijā uzskatīja šo jautājumu par izbeigtu.
Neizprotu, kāpēc vajadzēja to šinī plenārsēdē atkal
pacelt un lauzties, tā sakot, vaļējās durvīs.

Kas attiecas uz sportu, ko minēja Bruno Kal-
niņš, tad jāsaka, ka sports, bez šaubām, ir laba
lieta, bet nedrīkst aizmirst, ka kara dienesta laiks
ir samērā īss, un tāpēc kareivji tiek tik intensīvi

nodarbināti apmācībās, ka_ dažkārt ir_ ta_ noguruši,
ka būtu nepareizi viņus vel spaidu kārtā piespiest
brīvā laikā nodarboties ar sportu. Man nav zināms
kāds gadījums, kad kara resora vadība kādam butu
liegusi brīvā laikā nodarboties ar sportu. Ja tur-
pretim ir nolikusi zināma normēšana, tad tapec, lai
pārāk nenogurdinātu jau tā apmācībās nogurušos
kareivjus.

Garnizona dienests, bez šaubām, atņem ļoti
daudz laika un enerģijas, bet tad lai godājama opo-
zīcija nāk mums palīgā atrisināt šo jautājumu ta, lai
kareivjiem nebūtu jāapsargā noliktavas, jāapsargā
cietumi. Ja viņus no šiem darbiem atsvabinātu,
tad samazinātos arī garnizona dienesta laiks. Starp
citu, Igaunija beidzamā laikā ir mēģinājusi atrast
tādu izeju, ka ir pieņēmusi uz brīva līguma izdienē-
jušus karavīrus, ieskaitīdama viņus citu ministriju
budžetos. Piemēram, Valsts bankas apsardzību,
Finanču ministrijas apsardzību un muitas apsardzī-
bu viņi ir ieskaitījuši Finanču ministrijas budžetā.
Sakarā ar to, ka mūsu karavīri tiek izlietoti citu mi-
nistriju vajadzībām, izskaidrojams tas, ka kara re-
sora budžets prasa tik augstu procentu. Lai nak
opozīcijas kungi — Lejiņš un citi — palīgā atrisināt
šo jautājumu, lai kareivjus neliktu pie tādiem dar-
biem, kur viņi nemaz nav vajadzīgi.

Kara resora budžets, bez šaubām, ir liels, bet
procentuāli, ja salīdzinām šī gada budžetu ar
1927./28. gada budžetu, kad vara bija tagadējās opo-
zīcijas rokās, tas ir pat mazāks. Opozīcijas rokās
taču bija iespēja toreiz šo budžetu samazināt.

Karavīru novietošana dažos garnizonos nav
priekšzīmīga. Daudzas kazarmes mums vēl nav
izbūvētas, un mūsu valsts pirmos pastāvēšanas ga-
dos celtās kazarmes nav ierīkotas tik priekšzīmīgi,
kā to vajadzētu. Man jāaizrāda, ka mūsu Augstā
nama budžeta kommisijas locekļi, apmeklējot Alūk-
snes jaunbūvētās kazarmes pirmo korpusu, iztei-
kušies: «Vai, kādas lielas skaistas zāles!» Bet
vēlāk noskaidrojās, ka šīs zāles ir pavisam neprak-
tiskas, jo tur novieto veselu rotu, un kareivjiem
nekad nav miera. Tāpēc arī pagājušā gadā nobeig-
tais korpuss, kur tagad atrodas 7. Siguldas kājnieku
pulka II bataljons, ir citādi iekārtots. Tur lielās zā-
les likvidētas, un izbūve piemērota sīkāku vienību
novietošanai. Tas darīts tāpēc, lai nevajadzētu
celties visiem reizē, jakādam vadam kur jāiet.Tik-
tāl mums jāpievienojas opozīcijas runātājiem, ka
turpmāk, kazarmes būvējot, tas jāievēro un ka pir-
mos gados par labām atzītās lielās telpas ierīkoja-
mas tā, kā to tagad dara Igaunija un kam piekrīt
arī mūsu kara resors.

Jaunāko virsnieku algas, bez šaubām, nav ap-
skaužamas- Par to esam jau vairākkārt runājuši
kara lietu kommisijā. Pirmais, kas šo jautājumu
ierosināja, bija mūsu bijušais armijas virspavēlnieks
ģenerālis Balodis, bet ja mēs tagad gribam uz pār-
valžu ietaupījumu pamata palielināt jaunāko virsnie-
ku algas, tad diezin, vai tas praktiski izdosies. Es
domāju, Lejiņa kungs zina, ka mūsu pārvaldēs ir
tikai kādi 200 darbinieku, ieskaitot virsniekus un
ierēdņus. Ja rēķinām, ka caurmērā katrs darbinieks
saņem 200 līdz 300 latu mēnesī, tad kaut mēs arī
visas pārvaldes nostrīpotu, diezin, vai dabūtu
700.000—800.000 latu ietaupījumu. Cik man zināms,
visu pārvalžu darbinieku algas prasa apmēram šādu
summu. Mēs varam ,'pārvaldes 'reorganizēt Es
pievienojos Lejiņa kungam, ka kara būvniecības
pārvalde ir reorganizējama, ka ietaupījumi ir vaja-
dzīgi, bet Lejiņa kunga projektētie ietaupījumi būs
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loti niecīgi, un būvējot uz vjņiem jaunāko virsnieku
atalgojumu palielināšanu, mēs praktiski neka nepa-
nāksim.

Sliktas guļas vietas, kā te aizrādīts, nav visos
garnizonos. Guļas vietu labums pa lielākai daļai at-
karājas no katras karaspēka daļas priekšnieka paš-
iniciatīvas. Dažos pulkos šīs guļas vietas ierīkotas
ļoti labi, un dažās vietās viņas neapmierina, ta ka
šeit jāizsaka vēlēšanās, lai armijas vadība raudzī-
tos, lai tanīs pulkos, kur tas vēl nav darīts, attie-
cīgo pulku komandieri vairāk rūpētos par saviem
kareivjiem. Vispār ņemot, uz kara resoru ka tādu
šis pārmetums nevar krist

Iepriekšējie runātāji pieminēja arī mūsu izlūko-
šanu. Lejiņa kungs pat citēja kāda manis parakstīta
priekšlikuma izvilkumu pagājušā vasara, kad pacē-
lās jautājums par kara resora reorganizāciju. Leji-
ņa kungs, es varu Jums paskaidrot, ka es arī tagad
neesmu atteicies no saviem parakstītiem prasīju-
miem un nekad neatsacīšos- Neaizmirstiet, Lejiņa
kungs, ka pagājušā vasarā, kad bija vajadzīgs, es
nobalsoju kopā ar Jums; to Jūs nevarēsit noliegt.
Bet Jums arī jāzina, ka Jūs viens pats nevarat ie-
vest sociālismu visā pasaulē, un arī es neesmu tas
varonis, kas personīgi varētu iespaidot visu koalī-
ciju. Cik es esmu varējis, tik esmu darījis, un, kā
Jūs, Lejiņa kungs, redzat, reorganizācijas autora,
bijušā kara ministra Ozola šinī postenī vairs nav.
Arī tas ir liels panākums, un jaLejiņa kungs tiešām
gribēs pozitīvu darbu darīt, tad mēs šinī jautājumā
arvien sapratīsimies.

Kas attiecas uz izlūkošanu, tad Lejiņa kungs
zina, ka arī es esmu pretim izlūkošanas nodaļas
pārvēršanai par daļu. Vispār ņemot, arī šis jautā-
jums paliek zināmā mērā atklāts. Bet ja jūs sakāt,
ka izlūkošanas daļā ir 12 istabas, tad man jāsaka, ka
tanī dzīvoklī nemaz 12 istabu nav, ja arī pierēķinā-
tu meitas istabu un ķēķi klāt. Aiziesim šodien pat
apskatīties, ja Jūs neticat. Jūs, Lejiņa kungs, mī-
lat pārspīlēt. Tik trakas tās lietas nav.

Par pašu izlūkošanu jāsaka, ka izlūkošana ar-
mijā ir nepieciešama — nepieciešama taisni tāpēc,
ka mūsu armijā mēģina iezagties tie paši elementi,
kas ir jau iezagušies šinī Augstajā namā. Ja aizdo-
mas vienu otru reizi tur arī jūsu sportsmeņus, tad
tapec, kagalējie kreisie kungi tos ļoti bieži izman-
to; caur jūsu sportsmeņiem šiekungi mēģina iespie-
sties armija. Arī Bruno Kalniņš varēs apliecināt, ka
ir bijuši gadījumi, kad šie nevēlamie elementi ir mē-
ģinājuši iekļūt sportsmeņos. Tāpēc arī lieka uzma-
nība nekad nav smādējama.

Par «Latvijas Kareivi» jāsaka, ka pret to vēr-
stie pārmetumi ir pilnīgi nepamatoti- «Latvijas Ka-
reivī» visas runas,_ kas šeit Saeimā ir atskanējušas,
vienmēr ir atreferētas ar ļoti lielu objektivitāti. Par
polisko orientāciju un Piļsudskā slavināšanu jāaiz-
rāda, ka Igaunijas valsts svētkos «Latvijas Kareivī»
parasti ievieto igauņu armijas vadošās personas; ja
notiek Lietuvas valsts svētki, tad ievieto Lietuvas
armijas vadošo personu ģīmetnes; ja notiek Polijas
valsts svētki — tad ievieto Piļsudskā ģīmetni; ja
notiek Čekoslovaķijas vai Francijas valsts svētki,
arī tad «Latvijas Kareivī» visos svētku un jubilejas
gadījumos tiek ievietotas šo valstu armijas vadošo
personu ģīmetnes. Tapec šis pārmetums «Latvijas
Kareivim» ir stipri nepamatots.

Es varu gan pievienoties vienam opozicijas
aizrādījumam, ka bieža karavīru ietērpa maiņa nav
veļama. To mes teicam armijas vadībai arī kara
lietu kommisijā. un tāpēc paredzams, ka turpmāk

Šādas lietas vairs nenotiks un turpmāk šinī ziņa tā-
das svaidīšanās vairs nebūs.

Lejiņa kungs pārmeta, ka armijas vadība_ pasū-
tījumus tām fabrikām, darbnīcām, kas strādā kara
resora vajadzībām, nenododot laikā, Tas ir taisnība.
Šī gada februāra un marta mēnesī daudz rūpniecī-
bas iestāžu bija spiestas pārtraukt darbus, jo nebija
pasūtījumu. Bet tā nav kara resora vaina. Es pats
personīgi savā laikā runāju par to kara lietu kommi-
sijā un griezos arī pie kara ministra, lai viņš ie-
sniedz budžeta kommisijai attiecīgu priekšlikumu.
Te jāgroza visa kārtība. Ikgadus, tikko sāk ap-
spriest kara resora budžetu budžeta kommisijā, ka-
ra ministrim jādod tiesības jau pirms budžeta pie-
ņemšanas — februāra vai marta mēnesī avansa vei-
dā izsniegt attiecīgas summas, ko iemaksāt rūpnie-
cības iestādēm, kas strādā armijas vajadzībām. Tas
jānokārto budžeta kommisijai.

Višņas kungs pārmeta, ka armijas iestādēs eso-
šie strādnieki sūdzoties par sliktiem apstākļiem.
Man jāaizrāda, ka šādu sūdzību ir ļoti maz; tās ie-
sniedz desmitkārt retāk nekā no citām iestādēm, no
citiem uzņēmumiem. Kara resora darbinieki ir ap-
mierināti ar to, ka viņiem ne tikai ir brīva ārstēša-
na, bet arī medikamentus, zāles viņi saņem pilnos
apmēros caur kara resoru. Šinī ziņā kara resora
strādnieku stāvoklis ir daudz labāks nekā citu reso-
ru darbinieku stāvoklis.

Runājot par lielo invalidu skaitu, kas it kā kat-
ru gadu rodoties armijā, jāsaka, ka par šo jautāju-
mu runājām vēl vakarrīt kara lietu kommisijas sē-
dē, kur bija pieaicināts arī armijas sanitārās pārval-
des priekšnieks ģenerālis Sniķers, kas deva paskai-
drojumus. Noskaidrojās, ka, pieņemot jaunkarei-
vjus, pieņemšanas kommisijas tiešām trūkst speciā-
listu. Piemēram — nevienā pieņemšanas kommisijā
mums nav acu ārstu. Loti daudz jaunekļu vēlāk tiek
izbrāķēti tieši acu slimību dēļ. Grūti konstatēt arī
diloņa dīgļus. Tā kā 20 un 21 gadu vecumā taisni
visvairāk saslimst ar diloni, tad tas procents zinā-
mā mērā ir arī saprotams. Kara lietu, kommisijā
vakar uzdeva armijas sanitārās pārvaldes priekš-
niekam to noskaidrot un viņš solīja, ka jautājums
tiks noskaidrots visdrīzākā laikā. Ja būs vajadzīgs
— palielināsim budžetu, lai kommisijas būtu klāt
vienmēr attiecīgi speciālisti, ne tikai viens vai divi
ārsti, kas nevar būt speciālisti visās nozarēs. Tāpat
pieņemšanas laiks kommisijas būtu pagarināms. Ja
vienā dienā jāpieņem 150 un 160 jaunkareivju, tad
pamatīgāka izmeklēšana nav iespējama, sevišķi, ja
nāk jaunkareivji un saka, ka viņi ir veseli.

Kas attiecas uz citiem aizrādījumiem par reor-
ganizāciju, tad arī mūsu frakcija ir saņēmusi vienu
otru līdzīgu aizrādījumu. Bez šaubām, tur šis tas
labojams, bet mes esam paraduši piedzīvot, ka de-
putāts Lejiņš gan ir kārtīgs kungs, kurš interesējas
par saimnieciskam lietām, tikai viņš mīl pārspīlēt,
un bieži vien liels procents no tā, ko viņš agrāk šeit
ir atklājis, vēlāk, kad nāk paskaidrojumi no otras
puses, izrādās, ne vienmēr saskan ar īstenību. Par
vienu trešdaļu es arī nešaubos, bet par tām divi
trešdaļām atļaujiet man šaubīties.

Kas attiecas uz aizsargiem, tad mūsu frakcija
vienmēr ir uzsvērusi, ka aizsargi vēl līdz šai dienai
karājas starp debesi un zemi un ka tik ilgi, kamēr
viņiem nebūs savas satversmes, vienmēr būs iespē-
jami uzbrukumi. Tāpēc nepieciešami pasteigties ar
aizsargu satversmes izdošanu.

Visbeidzot vienīgais jautājums, kur pilnīgi ne-
varu Lejiņa kungam piekrist, ir tas, kur viņš uzsvē-
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ra, ka tikai tad viss uzlabosies, kad polītiskā vara»
būs_ kreisā spārna rokās un kad Latvijā būs citādai
iekārta. Lejiņa kungs, te gan, cik Jūs pēc tās «ei-
tas iekārtas» un polītiskās varas tīkojat, šinī gadī-1
jumā man Jums jāpasaka, ka mēs ar Jums šķiramies.
Pretešķības praktiskā dzīvē mumsnemaz nav tik
lielas. To pierāda fakts, ka mēs kara lietu kommi-
sijā ar Jums varam ļoti labi sastrādāt. Bet pret to
Jūsu rīcību, kas grib stiprināt sociālismu, grib stip-
rināt jūsu varu — mēs visiem spēkiem centīsimies,
lai tas nenotiktu. (Saucieni: «Pareizi! Pareizi!»)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds de-
putātam Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski)*).

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Debates iz-
beigtas. Vai referents vēlas vārdu? Nevēlas. —
Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu XIV daļa — Ka-
ra ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XIV
daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas._ Par XIV daļas pieņemšanu nodota 41
balss, pret tas pieņemšanu nodotas 34 balsis, atturē-
jušos nav. Kārtējo izdevumu XIV daļa pieņemta.

Pārejam uz ārkārtējiem izdevumiem. VI daļa—
Tieslietu ministrija.

(Tek. Ni Ls

UB.
Ārkārtēji izdevumi.

VI. Tieslietu ministrija.

a. Ministrija.
431.V.14. §75. Ēkas un zemes valsts iestāžu vaja-

dzībām 100,000.—

h. Cietumi.

432.V.19. §77. Eku jaunbūves 66.000 —
Kopā VI daļai 165.000.—1

Vārds deputātam Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

Tieslietu ministrijas papildu budžetā uzņemti jaunu
cietumu būvei 65.000 latu un 100.000 latu citām bū-
vēm, kas arī nozīmēs to pašu—165.000 latu strād-
niecības žņaugšanai. Ko strādniecībai nozīmē cie-
tumi, par to mums vienmēr ir nācies runāt. Šodien
vēlreiz gribu atgādināt sekojošo.

Buržuāzijai, izrādās, nepietiek telpu, kur ie-
slodzīt (Strādniekus. Strādnieku nemiers arvienu
pieaug, pieaug_ nemantīgo nemiers pret buržuāzijas
varmācību. Tāpēc vajadzīgs 165.000 latu, lai varē-
tu strādniekus bāzt cietumos, žņaugt un nāvēt. Jā-
min vēlreiz gadījums polītiskā pārvaldē pagājušā
ziema, kad arestētam Ernestam Dūmam sasists de-
guna kauls, kad viņš spīdzināts un pēc tam cietumā
mocīts pa karceriem ar tā sauktiem melniem mēne-
šiem un_ beidzot kļuvis ārprātīgs. Izklausās savādi,
ka ārprātīgu cilvēku tur cietumā. Tomēr tas tā ir.
Viņu neievieto garā vājo slimnīcā, bet tur Rīgas
centrālcietuma jaunuzbūvētā korpusā, kas nolemts
nervu slimo cietumnieku nobendēšanai. Nepietiek
ar šo piekto korpusu, ko pagājušā gadā uzbūvēja,
vajadzīgi vel_ jauni līdzekļi, lai būvētu vēl jaunus
korpusus strādnieku bendēšanai,; nervu -slimo un
vājprātīgo ieslodzīšanai un nonāvēšanai. Tam va-
jadzīga šī summa. Tā vajadzīga tam, lai varētu
strādniekus mocīt. Tagad praksē ir tā, ka ja ne-
pietiek karceru, kuri vienmēr pārpildīti, tad kame-
ras nostāda karceru stāvoklī, ievedot tā sauktos

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

|
|

«melnos mēnešus, kuros nepielaiž pienesumus no
Iārienes, bet dod tikai karcera porciju. Nolūks -
f apcietinātos strādniekus nomērdēt bada, iznīcināt

viņus fiziski. Tam vajadzīgi šie 165.000 latu no tau-
tai izsūktiem grašiem! (Sit ar dūri uz katedras.)
Tāds cietumnieku bende ir Cēsu cietuma priekš-
nieks Čolders, apbalvots ar jūsu bimbuli. Ja viens
cietumnieks paskatās uz viņu, pēc_ viņa domām,
drusku nelaipnāki, tad tam tūliņ ir tā sauktais mel-
nais mēnesis. Tam nepielaiž nekā pienest. Tā rī-
kojas Cēsīs, tā rīkojas Valmierā, tā rīkojas Jelgava,
Rīgā un citur. Nepietiek ar to, cik tagad ir cietu-
mu, vēl vajaga tos būvēt, jo inscenēts tikdaudz spie-
gu prāvu. Visi Latgales pierobežu krievu zemnieki
jābāž cietumā. Tāpēc, lūk, nepietiek ar cara laika
cietumiem, bet jābūvē jauni klāt.

Tagad buržuji sāk lietot speciālas metodes. Tās
izpaužas buržuju presē. Tā «Jaunākās Ziņās» un
«Latvī» ir parādījušies raksti, ka kommūnisti esot
nodomājuši sarīkot cietumā «nekārtības» uz 1.
maiju, bet cietuma administrācija speršot visus so-
ļus, lai šīs «nekārtības» novērstu. Tā tad cietuma
administrācija jau iepriekš nodalīs cietumniekus pa
atsevišķām kamerām, jau iepriekš nosūtīs uz cietu-
mu zaldātu rotas, samobilizēs administrāciju. Šīm
«ziņām» ir nolūks sagatavot buržuju prātus tā, lai
dažādi aģenti un cietumu priekšnieki varētu izpro-
vocēt uz 1. maiju cietumnieku nemierus un lai pēc
tam varētu cietumniekus nosodīt ar karceriem, lai
apcietinātos strādniekus varētu mērdēt ar karceru
stāvokļiem. Tāpēc vajadzīgs šis budžets.

Sociāldemokrāti tai laikā, kad viņi bija valdībā,
ieveda tā saukto progresīvo soda režīmu. Tagad
gan sociāldemokrāti nāk un runā piļ Tieslietu mini-
strijas budžeta, ka, lūk, viņi esot pret to un to, bet
mēs zinām, ka taisni viņi bija tie, kas pirmie pamā-
cīja buržuāzijai šo nelietības un nežēlības sistēmu!
Sociāldemokrāti bija tie, kas šo režimu ieveda. Kad
cietumā bija pirmais bada streiks, kas vilkās des-
mitām dienu, tad sociāldemokrāti nekā nedarīja, lai
bada streiku izbeigtu. Lai gan tagad sociāldemo-
krāti droši vien balsos pret šo budžetu — praktiski
viņi tomēr strādā kopā ar buržuāziju, lai iznīcinātu
strādniecību cietumos. Par to viņi atbildēs strād-
niecībai!

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Debates iz-
beigtas. Vai referents vēlas vardu? Referents var-
du nevēlas. — Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevu-
mu VI daļa — Tieslietu ministrija. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret VI daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu.Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Atturējušos nav. Par
VI daļas pieņemšanu nodotas_ 47 balsis, pret tas pie-
ņemšanu nodota 31 balss- Ārkārtējo ieņēmumu VI
daļa pieņemta. — VII daļa — Iekšlietu ministrija.

(_ek. Ni L«-

VIL Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments. .

433.V.11. §77. Eku jaunbūves 180.000.—

Vārds deputātam Jankum.
O. Jankus (strādnieku un_ zemnieku frakcija):

Pie Iekšlietu ministrijas ārkārtējā budžeta mumsjā-
teic daži vārdi arī par tām ārkārtējam represijām,
kas pēdējā laikā tiek vērstas pret revolucionāro
strādniecību.

Šinī postenī paredzētas summas ēku buvem.
Strādniecība ļoti labi zina, kas tas ir par ekam, kā-
diem nolūkiem šīs ēkas tiek celtas. 1. augusta, 22.
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augustā strādniecība jau redzēja, ka Latvijā visas
prefektūras, visi iecirkņi, visas polītiskās pārvaldes
telpas bija pārpildītas ar arestētiem strādniekiem.
1. augustā Rīgā vien arestēja ap 500 cilvēku, Liepā-
jā — 70 u. t. t Citās pilsētās 22. augustā visās pre-
fektūru un polītiskās pārvaldes telpās tāpat bija
sadzīti simtiem cilvēku. Te atkal paredz celt jaunas
ēkas, lai buržuāzija varētu paasināt šķiras polītiku
pret strādniecību, lai varētu lietot pret revolucionā-
ro strādniecību masu represijas. Ka tas tā, to mēs
redzam no pēdējā laika notikumiem.

Acīmredzot šis terrors pret strādniecību ir
iegājis kaut kādā jaunā fāzē, pieņēmis plašākas for-
mas. Nupat kādā mežā Rīgas tuvumā ir apcietināts
liels bars zaļumnieku-strādnieku, kas izgājis zaļu-
mos, lai noēstu savas sviestmaizes. Viņi izdzīti lau-
kā no meža, atvesti uz Rīgu un dzīti pa ielām veselas
policijas rotas apsardzībā, vesti kā kara laikā kara
gūstekņi zem durkļiem. Šīsapcietināšanas rāda, ka
buržuāzija kļūst nervoza. Buržuāzija redz, ka nav
iespējams kommūnistus ar visiem arestiem, ar vi-
siem cietumiem, katorgas sodiem un citādu terroru
nospiest, un tāpēc buržuāzija kļūst nervoza, metas
uz strādniekiem - zaļumniekiem, arestē veselas
strādnieku masas, arestē 40—50 cilvēku uzreizi.
Lūk, kādā gultnē ieiet šīs represijas pret strādniecī-
bu. Represijām tiek piedots jauns raksturs. Nebūs
nekāds brīnums, ja savā nervozitātē, bailēs par sa-
vu valdošo stāvokli buržuāzija drīz vien ķersies pie
ta, ka arestēs veselas mājas ar visiem iedzīvotājiem,
ar bērniem un sievām un dzīs ārā uz ielas durkļu
apsardzība kakara gūstekņus uz jaunām polītiskās
pārvaldes telpām, uz prefektūras telpām, uz cietu-
mu. Var teikt, ka buržuāzija sarīko savā ziņā Bar-
tolomeja naktis strādnieku kvartālos, arestējot lie-
lu skaitu strādnieku un šos arestētos strādniekus
sametot iekša iecirkņos un prefektūrās-

_ Ko tas rāda? Ko nozīmē šādapolītika? Tas nozī-
me to, ka visam jūsu represijām, jūsu represiju po-
litikai pret kommūnistu partiju nav absolūti nekādu
panākumu. Kommūnistu iespaids strādnieku masās
aug, un no šī iesoaida pieauguma, šīs jūsu represi-
ju polītikas neveiksmes dēļ, jūs esat nonākuši galī-
ga uztraukuma^ un tapec ķerstāties un meklējat pēc
jaunām metodēm, ka varētu strādnieku masas at-
raut no revolucionāra

^
ceļa. Visa šī represiju pacel-

šana augstāka pakāpe, šī terrora ieiešana jaunā fā-ze liecina tikai par kommūnistu partijas polītiskā
iespaida pastiprināšanos un par to, ka jūsu kapitā-
listiska iekārta irjau plaisas, ka tā iet pretim sabru-
kumam un ka jus ļoti skaidri apzināties, ka jūsu
kapitālistiska iekārta iet_ pretim šim sabrukumam.
Jus jau trīcat nāves bailes (starpsaucieni).

Tālāk ir jauni represiju fakti pret strādnieku
unzemnieku frakcijas polītisko darbību. Pagājušo
svētdienu iekšlietu ministris aizliedza strādnieku un
zemnieku frakcijas sasaukto protesta sapulci pret
slimo kasu reorganizāciju. Aizliegtās sapulces sa-
pulcēšanas vieta bija saplūdis tūkstošiem strādnie-
ku. Saskaņa ar jūsu «demokrātiskās» iekārtas prin-
cipiem, vajadzēja taču dot iespēju šiem tūkstošiem
«pilntiesīgo demokrātisko iedzīvotāju» izteikt savu
protestu un savus uzskatus par valdības rīcību. Ta-
nī vieta jus spļaujat uz visu šo «demokrātiju» un ņe-
mat iespēju šiem «Latvijas pilntiesīgiem pilsoņiem»,
kam ar likumu jusvel neesat atņēmuši vēlēšanu
un arīcitas politiskas tiesības, izteikt savas domas.
Brutālā kārtā, ar varas palīdzību jūs aizbāžat šiem
strādniekiem muti un neļaujat izteikt savu gribu.
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Arī šīs sapulces aizliegums, tāpat kā citu strād-
nieku un zemnieku frakcijas sapulču un mītiņu aiz-
liegumi un uzsaukumu konfiscējumi rāda tikai, ka
jums ir ārkārtīgi bail no strādnieku un zemnieku frak-
cijas (starpsaucieni) polītiskā iespaida un darbības.
(Starpsaucieni.) Ja jums nebūtu bail, tad jūs neaiz-
liegtu mūsu sapulces, neaizliegtu pat vismazāko
mūsu sapulci provincē. Jūs neuzdrošināties laist
mūs pie strādnieku un zemnieku masām (starpsau-
cieni). Atklātu cīņu ar mums jūs nevarat pieņemt
(starpsaucieni). Jūs bīstaties un izvairāties no at-
klātas politiskas cīņas, bet rīkojaties tikai policeji-
skiem līdzekļiem. (Starpsaucieni.) Jūs vēl spē-
jat turēties Latvijā tikai uz stiķiem, uz policijas pip-
kām un aizliegumiem. Visa šī jūsu pozicija pret
strādnieku un zemnieku frakciju rāda, ka jūs, kun-
gi, ļoti labi apzināties savu bīstamo stāvokli. —
Jā, ļoti bīstamo stāvokli te Austrumeiropā! Tāpēc
jūs noliedzat strādnieku un zemnieku frakcijai polī-
tiski darboties. Mums ir zināms, ka jūs šinīs savās
bailēs esat jau tik tālu nonervozējušies, ka grābjat
jau pēc stiprākiem, līdzekļiem nekā tas ir bijis līdz
šim. Mums ir zināms, ka koalīcijai ir slepens lē-
mums par strādnieku un zemnieku frakcijas izņem-
šanu no apgrozības, par strādnieku un zemnieku
frakcijas iznīcināšanu. Tādu lēmumu koalicija ir
jaupieņēmusi, un pēdējo dienu notikumi rāda, ka
tādām aizdomām ir zināms pamats.

Ir skaidrs, ka koalicija ir panākusi vienošanos
ar sociāldemokrātu partijas centrālkomiteju par
strādnieku un zemnieku frakcijas apkarošanu. At-
cerieties 20. janvāra debates, kad jūsu līderis Cie-
lēns pārmeta valdībai, labajam spārnam, ka tas
esot ielaidis Saeimā strādnieku un zemnieku frakci-
ju._ Citiem vārdiem — jūsu līderis Cielēns šādai
strādnieku un zemnieku frakcijas izņemšanai no
apgrozības avansa veidā deva savu piekrišanu
deva savu piekrišanu strādnieku un zemnieku frak-
cijas jznīcināšanai. Šispolitiskais avanss tagad ir jau
pārvērties par noteiktu politisku līgumu, joko nozī-
me!tas, ka visa sociāldemokrātu frakcija, ieskaitot
arī «kreisos» Lorenču, Menderi, Petrevicu, balsoja
par fiziskas varas polītiku pret strādnieku un zem-
nieku frakciju, par strādnieku un zemnieku frakcijas
deputātu izsviešanu no zāles. Visi šie «greizie» so-
ciālfašisti, kas grib piesmērēties strādniekiem un,
uzstājoties mītiņos, runā «revolucionāras» runas,
visi šie Lorenči, Menderi, kas raksta par Austrum-
eiropas savienotam valstīm, visi viņi, palaizdami
vienu otru «kreisu» triku, faktiski uzstājas pret
strādnieku un zemnieku frakciju ar kailāko varu,
balsodami par mūsu frakcijas laukā izmešanu. Kā
mēs redzam jūsu presē, tad jūs tur jau iepriekš sa-
gatavojat ar attiecīgiem nostādījumiem politisku at-
mosfairu

^
šādiem soļiem- Tas tagad ir pilnīgi pierā-

dīts ar jūsu vakardienas izturēšanos.
Ja jautājam,kāpēc tas jr tā, kāpēc jūs no politi-

skiem avansiem esat pārgājuši uz politiskiem līgu-
miem un uz šo polītisko līgumu realizēšanu Saeimā
ar savu centrālkomitejas locekļu palīdzību, tad jā-
atbild, ka ari sociāldemokrātija ir nonākusi ļoti ner-
voza stāvoklī. Visas Laimiņa represijas pret strād-
niekiem nav līdzējušas. Cik arī Laimiņš nav pū-
lējies sagatavot ceļu, jūsu partijas nedēļai nav bi-jis vajadzīga panākuma; ir iestājusies tikai maza
saujiņa biedru. Jūsu palīgorganizācijas, jūsu SSS
turpina drupt, turpina sairt. Masām aiziet no turie-
nes prom biedri, aiziet prom strādnieki. Kā notiek
jūsu iespaida sairšana, to es illūstrēšu dažiem pie-
mēriem. (Starpsaucieni.) Ne tikai mēs, bet visa

0
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strādniecība par to var_ priecāties, ka no jums aiziet
masas. Un jus nervozējat tik stipri, ka savu nervo-
zitāti vairs nevarat savaldīt Jūs nekā cita nevarat
izdomāt, ka vienkārši ķerties mums pie apkakles un
gādāt par strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-
tu izņemšanu no apgrozības.

Sociāldemokrāti, redzēdami sava iespaida zu-
šanu, nupat noorganizēja konferences. Vecķalns un
Višņa saorganizēja savu arodniecisko kongresu. Pēc
šī kongresa bija viens reprezentācijas vakars, kur
Polijas sociālfašistam Kvapinskam un Oinas madā-
mai vajadzēja reprezentēt sociāldemokrātu spēku
Latvija. Bet diemžēl, iznācis tā, ka šai reprezen-
tācijas vakara bijuši tikai kādi 150 cilvēki, un nu
tiešam Vecķalns bijļs tik nelaimīgs kā nekad. Iz-
nākusi pilnīga blamēšanās un izgāšanās ārzemju
viesu priekšā. Vēl briesmīgāk gājis jūsu partijas
biedrenei — sieviešu centra konferences priekšsē-
dētajai Klārai Kalniņ, kura ar augstajām viešņām ie-
radusies sieviešu dienas sapulcē Pārdaugavā. Kad
viņas tur ieradušās, tad pirmās rindās sēdējušas ti-
kai 3 sieviņas, un vajadzējis kā vienā, tā otrā gadī-
juma dzīt koristes, lai piepilda solus šinīs svinīgajās
reprezentācijas dienās.

Šiefakti ir padarījuši jūs uztrauktus. Tāpēc jūs
te Saeimā lecat ārā no ādas. Tāpēc jūs lietojat te
varas polītiku.

Mēs redzam, ka sociāldemokrāti un buržuji ir
kopīgi uztraukušies. Šī uztraukuma sajūta aug, se-
višķi tuvojoties pirmajam maijam. Jau «Sociālde-
mokrāts» nebeidz kliegt, ka kommūnisti sevišķi ak-
tīvi gatavojoties uz 1. maiju. Arī par savu varas po-
lītiku, par savam žandarmisma metodēm jūs uzveļat
vainu strādnieku un zemnieku frakcijai, sacīdami, ka
ta provocējot skandālus uz 1. maiju. Tie ir absolūti
meli, kas jums vajadzīgi, lai segtu savu varas polī-
tiku.

Ka tas tā, ka jūs, gatavodamies uz 1. maiju, ār-
kārtīgi nervozējat, to rāda pēdējo dienu notikumi.
Interesanti, ka vakardienas sēdē — vai nu sociāl-
demokrātu centrālkomiteja, vai pilsoniskā koalicija
— bija izaicinājusi publikas telpās vairāk kā 10 po-

t

lītiskas pārvaldes aģentu. (Liels troksnis.) Bija ie-
radušies polītiskās pārvaldes aģenti ar Fridrichso-
niem un citiem priekšgala. Tā tad jūs uztraucaties
tiktai, ka nevarat paļauties uz saviem seržantiem,
bet mobilizējat kareivjus ar durkļiem un polītiskās
pārvaldes aģentus ar revolveriem, lai viņi mestos
virsu strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem.

Atzīmējams tas, ka arī kaimiņu valstī, Igaunijā,
polītiskā pārvalde grauj un terrorizē kreisās strād-
niecības pārstāvjus pašvaldībās un parlamentā. Mēs
esam pārliecināti, ka atentāts uz ģenerāli Untu bija
baltgvardu provokācija, ka viņu nošāva Kutjepovie-
ši, varbūt pat saziņā ar Igaunijas polītisko pārval-
di, lai varētu no vienas puses sarīdīt Igauniju ar
Padomju savienību un no otras puses — panākt
tādu atmosfairu, tādu sabiedrisku psichozi, ka bū-
tu

^
iaspejams iznīcināt kreisās strādniecības- pār-

stāvjus parlamentā un pašvaldībās. Un mums ir
aizdomas, ka jūs arī Latvijā gribat radīt tādu atmos-
fairu, gribat sagatavot mūsu frakcijas likvidēšanu.

_ Mēs aicinām strādniekus 1. maijā iziet demon-
strācijas un lauzt to ielenkuma riņķi, ko buržuāzija
grib savilkt ap strādniecību. Nu, demonstrāciju no-
liegumi vēl nenozīmē to, ka strādniecība vairs ne-
cīnīsies, ka viņa neizies uz ielas! Visā Latvijā gaiss
ir piesātināts ar politiskām preteškībām. Aizvien
vairāk briest šķiru pretešķības. Jūs varat noliegt
strādnieku demonstrācijas, varat konfiscēt viņu iz-

KrSJumS Saeimas stenografiskā
I birojā Rīgā, Saeimas laukumā. I

devumus un sarīkot strādnieku masu arestus. Jūs
varat arī izsviest strādnieku deputātus no Saeimas,
bet tas viss tikai paasina šķiru pretešķības, tas tikai
vairo cīņas elementus un piesātina vēl vairāk jautā
politiskām preteškībām elektrizēto gaisu. Mēs va-
ram jumsnoteikti pateikt, ka reiz visas šīs pretešķī-
bas sprāgs vaļā, reiz visi cīņas elementi eksplodēs,
un tad arī jūs, ārā sviedējus, jūs — varas lietotājus
izsviedīs citā stāvoklī- Mums ir tā pārliecība, ka
reiz strādnieku masas izsviedīs no šejienes jūs pašus
ārā sviedējus. (A.Eglīša starpsauciens: «Tevi pašu
pārsviedīs pār robežu!»)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Vārds depu-
tātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Pēc tās komēdijas, ko šeit, varbūt, ar polī-
tiskās pārvaldes ziņu, nospēlēja deputāts Jankus, lai
man būtu atļauts pāriet pie nopietnākām lietām.

Runājot par Iekšlietu ministrijas kārtējo bu-
džetu, mums nācās pārrunāt arī aizsargu jautājumu.
Toreiz mums aizrādīja, ka aizsargi aizsargājot arī
strādniekus. Jau toreiz es aizrādīju, ka strādnieki
negaida nekādas aizsardzības no aizsargiem; drīzāk
viņi gaida uzbrukumu. Mūsu domas ir tādas, ka
strādnieki paši sevi vislabāk aizsargās. Arī jums,
godājamie deputātu kungi centrā un labajā spārnā,
bus zināms, ka tad, kad uzbrukums notiek kādam
pilsonim, neviens aizsargs viņam klāt nestāv. Aiz-
sargus, ja daudz, var izlietot tikai kāda noziedznie-
ka gūstīšanai, bet arī tad ļoti mazos apmēros un ar
loti maziem panākumiem. Tāpēc ir vislabāk dot ka-
tram pilsonim iespēju pašam sevi aizsargāt, citiem
vārdiem, dot tiesību katram pilsonim nēsāt pie se-
vis ieročus. Kā izteicās Rīgas prefekts kādā saru-
na, ieroču atļaujas izsniedzot tikai kasieriem, kuriem
jāpārzina sveša nauda. Man liekas, ka gadījumi,
kas notika nesen Rīgas ielās, labi pierāda, ka tikpat
labi var uzbrukt nevien kasieriem, bet arī pārējiem
pilsoņiem, tos nogalināt un aplaupīt; tur policijas
nav klāt, bet noziedznieka gūstīšanā jāpiedalās pu-
blikai. \G. Mīlberga starpsauciens.) — Vai Jūsu
aizsardzes stāv klāt un pasargā iedzīvotājus no ka-
tra uzbrukuma? Šis Jūsu starpsauciens, Mīlberga
kungs, ir pilnīgi nevietā. — Tā tad ir skaidrs, ka aiz-
sargi nevar aizsargāt pilsoņus pret visādiem uzbru-
kumiem. Ir nepieciešami grozīt valdības līdzšinējo
polītiku attiecībā uz ieroču atļauju izsniegšanu, do-
dot iespēju katram pilsonim pašam sevi aizsargāt;
tāpēc es lieku priekšā — uzdot valdībai neliegt ie-
roču atļauju katram pilsonim, ko tiesa nav sodījusi
mantkārīgos nolūkos.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks: Debates iz-
beigtas. Lieku uz balsošanu ārkārtējo izdevumu
VII daļu — Iekšlietu ministriju. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret VII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Beidzot lū-
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par VII
daļas pieņemšanu nodotas 48 balsis, pret tās pieņem-
šanu nodota 31 balss. Ārkārtējo izdevumu VII da-
ļa pieņemta. — VIII daļa — Izglītības ministrija.

(Tek. M Li

VIII. Izglītības ministrija.

c. Pamatskolas.
434V.25.§77. Eku jaunbūves 99.000.—

d. Ģimnāzijas.

436.V.23. §77. Eku jaunbūves 280.000.—

e. Arodskolas.
436.V.24. 577. Eku jaunbūves 160.000 —
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.
g. Latvijas universitāte.

437.V.22. §77. Eku jaunbūves. 205.000.—

m. Valsts bibliotēka.
438.V.27. §77. Eku jaunbūves ; 1.000.—

Kopā VIII daļai 745.000.—)

Vārdu neviens nevēlas? VIII daļas nobalsoša-
na jāatliek, jo pie tās iesniegts priekšlikums, kas no-
dodams budžeta kommisijai.

Iesniegts priekšlikums sēdi slēgt. Vai ir kādi
iebildumi? (Saucieni no vietām: «Ir iebildumi!»)
Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par sēdes slēgšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret sēdes slēgšanu. Kas atturas?
Tādu nav. Par sēdes slēgšanu nodotas 34 balsis,
pret — 45 balsis. Priekšlikums — sēdi slēgt — no-
raidīts.

Referents iesniedzis paskaidrojumu, ka priekš-
likums pie ārkārtējo izdevumu VIII daļas nemaz
negrozot budžeta stāvokli, tāpēc VIII daļu var no-
balsot Priekšlikums skan:

_«Ārkār!tējo Uzdevumu VļH dala, (Izglitības ministrija,
§ 77., eku jaunbūvju postenī pairedzētos līdzekļus Indras pamat-
skolas celšanai — 30.000 latu sadalīt šādi:

Indras pamatskolas celšanai Ls 15.000.—,
Dagdas pamatskolas celšanai Ls 15.000.—.»

Parakstījuši deputāti J. Trasuns un S. Pabērzs.
Šis priekšlikums iesniegts tikai budžeta kom-

misijai, nevis šeit, tāpēc tā nobalsošana šeit atkrīt
— Lieku uz balsošanu ārkārtējo izdevumu VIII da-
ļu tāda formulējumā, kādā tā iesniegta. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret VIII daļas pieņemšanu. Ta-
gad lūdzu pacelties tos, kas ir par VIII daļas pie-
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par VIII daļaspieņemšanu nodotas 49
balsis, pret — 28 balsis. Ārkārtējo izdevumu VIII
daļa pieņemta. — IX daļa — Finanču ministrija.
)Tek. m L,

IX. Finanču ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.
439. §18. Pabalsti sabiedriskām un privātām

skolām.
V.25. 8. Latviešu pamatskolām 1.00O.—

9. Vācu pamatskolām 32.000.— .
10. Žīdu pamatskolām 20.000.—
11. Alūksnes igauņu labdarības

biedrības pamatskolai 4.500.—
\.23. 12. Latviešu ģimnāzijām 398.500.—

13. Vācu ģimnāzijām 23.000 —
14. Krievu ģimnāzijām 7.000.—
15. Polu ģimnāzijām 4.000.—
16. Lietuvju ģimnāzijai, Rīgā 22.000.—

V.24. 17. Latviešu arodskolām 184.000.—
18. Vācu arodu skolām 31.500.—
19. Krievu arodu skolām 129.000
20. Polu airodu skolām 33.900 —
21. Žīdu arodu skolām 60.000 —
22. Baltkrievu arodu skolām 6.500.— 956.900.—

440.V.28. §19. Izglītības pabalsti pašvaldīibām7~
1. Rīgas pilsētas jaunatnes pē-

tīšanas institūtam 412.000.—
2. Vecpiebalgas pagasta paš-

valdībai bij. Vecpiebalgas
draudzes skolas ēkas atjau-
nošanai 40.000.—

3. Iršu pagasta valdei ēkas
celšanai 5.000.—

4. Preiļu krievu pamatskolas
remontam 5.000.—

5. Rēzeknes pilsētas valdei pa-
matskolas ēkas jaunbūvei 30.000.— 122.000 —

441.V.25. §20. Izglitības pabalsti organizācijām!
1. Latvijas skautu centrālai organizācijai 2000.—

Tek.Ni,,442.V.32.§25.Sabiedriskidarbi1.000.000.—
443.V.34. §35. Sociāli pabalsti pašvaldībām

un organizācijām.
3. Dažādām organizācijām (uz

Ministru kabineta lēmu-
mu) 202.000 —

4. Lauku pašvaldībām ārstniecības
ēku būvēm un kapitāliem re-
montiem 500.000—

5 . Lauku pašvaldībām budžetu
iztrūkumu segšanai, sakarā
ar nodokļu atlaišanu 3.000.000.—

6. Pašvaldībām trūcīgo skolas
vecuma bērnu .pabalstīša-
nai 50.000.— 3.752.000.—

444.V.64. §67. Aizdevumi pašvaldībām.
1. Pašvaldību ēku celšanai un

kapitāliemremontiem400.000.445.V.64. §68. Pārējie aizdevumi.
1. Lauku būvniecībai (cauir

Zemes banku) 7.000.000 —
2. Lauku rūpniecībai (caur

Zemes banku) 450.000.—
3. Koppienotavām un pien-

saimniecībām (caur Zemes
banku) 500.000.—

4. Meliorācijai, lauksaimniecības i
un zvejniecības inventāra
iegādāšanai (caur Zemes
banku) l,'.O0O.0OO.—

5. Zemes bankai dažādiem aiz-
devumiem (mantojumu u. c.
lietu nokārtošanai) 500.000.—

6. Sīkzemniekiem un bezzem-
niekiem zemju pirkšanai (caur
Zemes banku) 750.000.—

7. N.amniecībai, rūpniecībai un
kuģniecībai (caur Hipotēku
banku) 3.200.000.—

8. Pilsētu būvniecībai (caur
Hipotēku Banku) 11000,000.—

9. Tīrasiņu un uzlabotu piena
sugu lopu iegādāšanai 250.000.—

10. Robežapsardzībai zirgu
iegādāšanai 154.000.— 14.804.000. -

446.V.65. §69. Pamatkapitāli valsts uzņēmumiem.
1. Cietumu uzņēmumiem (pie-

likums Nr. 2) 116.160.—
2. Nacionālai operai (pie-

likums Nr. 4) 68.000 —
3. Nacionālam teātrim 35.000.—
4. Irlavas nepilngadīgo kolonijai

(pielikums Nr. 6 ) 22,600 —
5. Ropažu meiteņu kolonijai

(pielikums Nr. 7) 170.—
6. Universitātes Vecauces fer-

mai (pielikums Nr. 9) 17.160.—
7. Universitātes Rāmavas fer-

mai (pielikums: Nr. 10) 9.000.—
8. Universitātes Vecauces mež-

niecībai (pielikums Nr. 111 6.700 —
9. Universitātes serumu sta-

cijai (pielikums Nr. 12) 312.500 —
10. Universitātes botāniskam

dārzam (pielikums Nr. 13) 1.400—
11. Latvijas _Hipotēku bankai 600.000.—
12. Juglas elektrības uzņē-

mumam 47.300.—
13. Valsts muižām (pielikums

Nr. 20) 239.300—
14. Kemeru sēravotiem (pieli-

kums Nr. 29) 510.000—
15. Invalidu fondam 200.000.— 1.905.290.—

447.V.69. §71. Rīcības kapitāli valsts iestādēm.
ļl. Valsts ģimnaziijām 3.500 —
2. Valsts arodskolām 3.001.— 6.500 —

44S.V.68. §75. Ēkas un zemes valsts iestāžu
vajadzībām , 500.000 —

449. §92. Dažādi pabalsti.
V.26. 1. Provinces teātriem 11O.000 —

2. Vācu izglītības pārvaldei
vācu teātrim 30.000.—

3. Krievu izglitības pārvaldei
krievu teātriem 30.000.—

4. Poļu izglītības pārvaldei polu
teātrim 15.CJ0.—' ?
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Tek. .Ni Ls
5. Žīdu izglītības pārvaldei

žīdu teātrim 30.000—
6. Baltkrievu izglitības pārvaldei

baltkrievu teātrim 5.000.—
V.27. 7. Jelgavas Kurzemes provinciālmūzejam 3.000.—
V.72. 8. ? E'v.-luteran. baznīcai 120.000 —

9. Katoļu baznīcai 50.000—
10. Pareizticīgo baznīcai 22.500.—

1
11. Vecticībnieku draudzēm 10.000—
12. Zidu draudzēm 10.000.—
13. Baptistu draudžu saviien. 6.000.—?

V.48. 14. Jaunsaimniecībām un vien-
sētām uz nekultivētām
zemēm ēku celšanai 500.000.—

15. Inventāra iegādāšanai saim-
niecībām, kurām kritis vie-
nīgais zirgs vai govs 40.000.—

16. Karā izpostītām saimniecī-
bām ēku celšanai 60.000.—

17. Izpostīto apgabalu kongresa
padomei 5.000.—

18. Ventspils rūpniecības bied-
rībai ēkas celšanai 8.000.—

V.83. 19. Brāļu kapu komitejai 150.000— 1.204.500.—
Kopā valsts saimniecības de-

partamentam 24.653.190.—

b. Tirdzniecības un rūpniecības departaments.

450.V.49. §92. Dažādi pabalsti,

fc

20. Pabalsts pastāvīgas preču pa-
raugu izstādes sarīkošanai
Latvijas karjeras un goda
konsulātos ārzemēs 2.O0O.—

21. Lauksaimniecības ražojumu cenu
biļetena izdošanai pabalsts
Latvijas lauksaimniecības cen-
trālbiedrībai 3.500.— 5.500.—

c. Nodokju departaments.

451.V.57. §1. Atalgojumi.
2. Virsdarbi, brīva līguma pagai-

du darbinieki 10.500.—
452. §2. Pārvaldes izdevumi.

2, Citi pārvaldes izdevumi 9.00O.—
Kopā nodokļu departamentam' 19.500.—

d. Muitas departaments.

453.V.59. §77. Eku jaunbūves 200.000.—

e. Jūrniecības departaments.
454.V.54. §78. Ostu izbūve.

1. Noliktavu būve 72.760.—
2. Vijņlaužu, dambju,' molu un

krastmalu atjaunošana 903.364 —
3. Ostu labierīcību 140.300.—
4. Kuģniecības nodrošināšanas

ierīces $7.500 —
5. Brīvostas ierīkošanai 160.000.—
6. Zvejnieku ostas izbūvei

Papē 50.000.— 1.413.914.—
455. §99. Dažādi izdevumi.

3. Plūdu novēršana pavasarī 20.000.—
4. Atlīdzība pair privātīpašumu

atsavināšanu 3.400.— 23.400.—

P

Kopā jūrniecības departamentam 1.437.314.—
Kopā IX daļai 26.3151504.—)

Vārds deputātam Eliasam.
K. Eliass (sociāldemokrāts): Cienījamie depu-

tātu kungi! Mūsu reakcionārā valdība un pilsoni-
skais vairākums budžeta kommisijā, sastādot nā-
kamā saimniecības gada budžetu un izdalot prāvas
summas dažādām nevajadzīgām un pat kaitīgām
organizācijām, nav aizmirsis arī baznīcu._ Mēs re-
dzam, ka šī budžeta Finanču ministrijas ārkārtējos

izdevumos baznīcai ir paredzēta diezgan liela sum-
ma. Jāsaka, ka ir notikusi ļoti omulīga naudas da-
līšana, pēc vecu vecās latviešu parašas: šim stūrī-
tis, tam stūrītis, bet evanģeliski-luteriskai baznīcai
— pats viducītis. Arī pārējām 1baznīcām un reliģi-
skām savienībām nav, ko sūdzēties. Arī tās ir da-
būjušas katra diezgan krietnu žūksni naudas. Pie-
mēram baptistu draudžu savienība ir dabūjusi 6
reizes lielāku pabalstu nekā pagājušā gadā. Es ne-
domāju, cienītie deputātu kungi, ka mūsu baznīca
vai baznīcas būs apmierinātas ar Šiem pabalstiem.
Baznīcas apetīts — to ir pierādījusi vēsture — ir
ārkārtīgi liels un grūti apmierināms. (G. Reinhards
no vietas: «Tā aprij visu, arī Eliasu!») Savā laikā
to ir atzīmējis arī Qēte Faustā, kādā pantā, kas
Raiņa tulkojumā skan tā:

«Mūsu baznīcai, tai tikai laba māga:
Tā veselas valstis jau zemē rija!
Bet vai par daudz ar kādreiz tai bija?»

Par daudz nav bijis nekad! (Starpsaucieni pa
labi.) Es nedomāju, ka prāvā summa, kas budžeta
projektā paredzēta baznīcām, un ko, bez šaubām,
pilsoniskais spārns sankcionē, pilnā mērā apmieri-
nās baznīcu, šo labo baznīcas māgu, šo lielo apetītu.

Baznīckungi tomēr ir diez?an priecīgi par vi-
ņiem atvēlēto summu. To pierāda skaistā baznīc-
kungu rēvija jeb baznīckungu parāde, kam mēs bi-
jām aculiecinieki budžeta vispārīgās debatēs.
Viens pēc otra kāpa šinī Augstā nama katedrā vi-
sādu sugu un pasugu baznīckungi, gan talāros, gan
bez talāriem. Visi viņi izteica savu prieku un patei-
cību par budžeta projektā viņiem paredzēto sum-
mu. Daži no viņiem slavēja, cildināja Celmiņa
kunga valdību, izteica tai savu gandarījumu, citi
atkal likās uz atsevišķu specialitāti — knieba so-
ciāldemokrātiem; trešie vienkārši uznāca katedrā,
lai tikai izteiktu savu labsajūtu un iekšējo prieku
par visu saņemto.

Te jau mani frakcijas biedri vispārējās debatēs
? un arī vietu vietām speciālās resoru debatēs izteica

mūsu frakcijas attiecības pret šo kukuli, ko baznīca
saņem, un centās arī noskaidrot, par ko baznīca sa-
ņem šo kukuli no tagadējās reakcionārās valdības
un tagadējā pilsoniskā vairākuma. Es arī atļaušos
drusku tuvāk pakavēties pie šīs lietas un jautāšu,
par kādiem nopelniem baznīca visos viņas veidos
saņem šo krietno naudas žūksni. Cienītie depu-
tātu kungi! Man te būs jāpakavējas pie tās lomas,
kādu acumirklī mūsu valstī, mūsu sabiedrībā spē-
lē^ pilsoņi. Tad mēs redzēsim arī tos nopelnus zosu
pēdiņās, kādi ir baznīcai.

Vajaga tikai pārlaist — kaut tikai pārlaist pa-
priekš skatu pār mūsu polītisko dzīvi, lai tiktu pie
tāda neatvairāma slēdziena, ka mūsu sabiedrība ar
katru Latvijas pastāvēšanas gadu arvien vairāk
klerikālizējas jeb, pareizāki, tiek klerikālizēta. Vi-
sām mūsu sabiedriskās un polītiskās dzīves parā-
dībām, izņemot tās, kuras norisinās šķiras apzinīgā
starpniecībā, ir ļoti labi saredzams un spilgts klēri-
kālismā zīmogs.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauļuks (zvanī): At-
vainojiet! Iesniegts priekšlikums sēdi slēgt (Starp-
saucieni: «Lūdzam turpināt!» — {G. Mīlbergs no
vietas: «Lai runā vaļā!») — Iesniegts priekšlikums:

.Vēla laika dēļ pārnest deputāta Eliasa runas turpinājumu
uz vakara sēdi."

41*
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Parakstījuši deputāti F. Cielēns, K. Lorenes u.
c. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšli-
kumu. (IV. Kalniņš no vietas: «Tikai Rimbenieks:
«Viņš nevar sagaidīt, kad to maku taisīs vaļa!») Bei-

dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par priekšlikumu -- sēdi slēgt nodotas 32 balsis,
pret — 27 balsis. Priekšlikums pieņemts.

Nākošā sēde būs šodien pīkst 5 pec pusdienas.
Sēde slēgta.

k

(Slēgta pīkst. 1.40 dienā.)

i

V sesijas 38. sēde 1930. gada 16. aprīlī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

Saturs.

1. Dienas kārtības grozīšana :
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs) 1288

2. Likumprojektu nodošana kommisijam 1288
3. Deputāta K. Ulmaņa u. c. iesniegtais likumprojekts par

maizes labības tirgus nokārtošanu (nodod kommisijam):
V. Bastjānis ^sociāldemokrāts) 1290

4. Deputāta K. Ulmaņa u. c. iesniegtais likumprojekts par
bekona eksporta veicināšanu (nodod kommisijam) . . . 1290

5. Deputāta K. Ulmaņa u. c. iesniegtais likumprojekts par
sviesta eksporta veicināšanu (nodod kommisijam) . . . 1291

6. Iekšlietu ministfa atbilde uz deputāta L. Jeršova u. c.
iesniegto jautājumu:

E. Laimiņš, iekšlietu ministris 1292
7. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta 0. Jankus u. c.

iesniegto jautājumu :
E. Laimiņš, iekšlietu ministris 1292

8. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzi-
nums deputāta Augusta Kalniņa lietā :

J. Veržbickis, referents 1293
9. Valsts budžets 1930./31. saimniecības gadam (pieņem;

redakcijas kommisijas ziņojums):
J. Annuss, referents 1306, 1313, 1315

IK.

Dēķens, referents 1315
K. Eliass (sociāldemokrāts) 1295
J. Kullītis (nacionālais bloks) 1305
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) ? 1309
P. Zeibolts (sociāldemokrāts) 1310
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cie-

tušo partija) 1311
P. Ulpe (sociāldemokrāts) 1314

10. Mirušā deputāta M. Abula piemiņas godināšana .... 1308
11. Sesijas slēgšana 1316

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde at-
klāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta L. Jeršova u. c. ie-
sniegto jautājumu; iekšlietu ministra atbilde uz de-
putāta O. Jankus u. c. iesniegto jautājumu; valsts
budžets 1930./31. saimniecības gadam; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības
apspriešana.

Pie dienas kārtības parlamentārās izmeklēša-
nas kommisijas priekšsēdētājs P. Juraševskis ie-
sniedzis priekšlikumu:

«Dienas kārtības 28. punkta — Saeimas oeputam lietu iz-
meklēšanas kommisijas atzinuma — 1. apakšpunktu skatīt cau-
ri kā 4. dienas kārtības punktu.»

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Jurašev-
skim.

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienī-
tie deputātu kungi! Šīs sēdes dienas kartības 28.
punktā paredzēts Saeimas deputātu lietu izmeklē-
šanas' kommisijas atzinums. Parlamentārai iz-
meklēšanas kommisijai, ievācot ziņas par_ «Uniona»
banku, ir nācis zināms, ka tālākā izmeklēšana aiz-
kavējas tāpēc, ka nav izšķirts 28. dienas kārtības
punkta 1. apakšpunkts par Saeimas deputāta Au-
gusta Kalniņa saukšanu pie tiesas atbildības. Tāpēc
parlamentārās izmeklēšanas kommisijas uzdevuma
es lūdzu Augsto namu, lai neaizkavētu tiesas izme-
klēšanu šinī lietā, izspriest šo dienas kārtības pun-
ktu par deputāta Augusta Kalniņa izdošanu tiesāša-
nai jau šīs dienas sēdē, lai neuzkavētos par kādu
mēnesi «Uniona» bankas čeku lietā tiesas izmeklē-
šana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šo priekšliku-
mu neviens nevēlasi izsacīties? — Lieku deputāta
Juraševska priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Sis priekšlikums vienbalsī-
gi pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret dienas
kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-
zidija ziņojumiem.

Ministru kabinets iesniedzis pārgrozījumu un
papildinājumu projektu likumā par zemes ceļiem.
Prezidijs liek priekšā nodot to pašvaldības kommisi-
jai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai kommisi-
jai. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis konvenciju
par starptautisku ieroču, munīcijas un kara mate-
riālu tirdzniecības uzraudzību. Prezidijs liek priek-
ša nodot to ārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota ārlietu kommisijai. — Ministru kabinets pie-
sūtījis šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Dāniju.
Prezidijs liek priekšā nodot to ārlietu kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots ārlietu kommisijai. —
Talak Ministru kabinets piesūtījis konvenciju par
noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimi-
nāllietas starp Latvijas republiku un Spānijas kara-
listi. Prezidijs liek priekšā nodot to ārlietu kommi-
sijai. Iebildumu nav? Tā nodota ārlietu kommisijai.
— Beidzot 'Ministru kabinets' piesūtījis protokolu
attiecība uz Latvijas—Igaunijas robežas pārdalīto
nekustamo īpašumu likvidācijas termiņa pagarinā-
šanu. Prezidijs liek priekšā arī šo protokolu nodotārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
ārlietu kommisijai.

Deputāti K. Ulmanis, H. Celmiņš, J. Ērglis, St.
Ivbulis u. c. iesnieguši likumprojektu par maizes
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labības tirgus nokārtošanu. Lūdzu sekretāru to
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par maizes labības tirgus nokārtošanu.

1.
Šī likuma irobežas par maizes labību uzskatami kvieši

un rudzi.
2.

Iekšzeme audzēto maizes labību tieši no ražotajiem uz-
pērk Zemkopības ministrija saskaņā ar šī likuma noteikumiem
un par iepriekš visam ikkatras ražas izmantošanas laikmetam
noteiktu cenu.

3.
Iekšzemes maizes labības iepirkšanas cenas nosaka Mi-

nistru kabinets uz Zemkopības ministrijas priekšlikuma pama-
ta un izsludina tās ne vēlāk kā katra gada augusta mēneša
pirmā pusē.

Piezīme 1. Nosakot ražotājiem maksājamās labības cenas,

I

jāievēro graudu labums, kā arī labības pašizmaksa,
vadoties no mērķa nodrošināt maizes labības ražo-
šanas atmaksāšanos. Cenu noteikšanas pamatā jā-
liek maksimālās likmes, kādas pieļauj pasaules tirgus
cenu stāvoklis. Maizes labības kultūras atbalstīša-
nas nolūkos par iekšzemes maizes labību var nolikt
airī augstākas cenas, un ja, labību pārdodot, celtos
zaudējumi, tie sedzami budžeta kārtībā, tekošā vai
nākošā gadā.

Piezīme 2. Kamēr kaut kurā maizes labību eksportējošā
valstī pastāv maizes labības eksporta atvieglojumi
ievedlēšu vai citādu valsts vai privātu piemaksu
veidā, par maizes labības pasaules tirgus cenām uz-
skatāmas Amerikas savienoto valstu un Kanādas
maizes labības cenas ar piegādāšanu Rīgā. Ja Rīgā
šīs cenas nebūtu nodibināmas, tad par pamatu ņe-
mamas cenas Hamburgas biržā pair nemuitotu la-
bību.

Piezīme 3. Iekšzemes maizes labības cenas nosakāmas
vienādas visos uzpirkšanas punktos, uz vietas no-
ņemot.

4.
Iekšzemes labības savākšanai un uzglabāšanai Zemkopības

ministrija piemērotās vietās ierīko labības sabērtuves ar kaltēm
un tīrījamām mašīnām. Līdzekļi sabērtuvju ierīkošanai ņema-
mi no Zemkopības ministrijas irīcībā esošām sēklas fonda sum-
mām. Šo izdevumu kopsummu katram gadam noteic Ministru
kabinets.

5.
Iekšzemes maizes labības uzpirkšanas darbā Zemkopības

ministrija var pieaicināt vietējās un centrālās organizācijas,
izsniedzot tām, saskaņā ar pastāvošiem likuma noteikumiem,
piemērotus apgrozības līdzekļus. Organizācijas uz savu atbil-
dību izdara, vajadzības gadījumā, labības tīrīšanu, kaltēšanu
un uzglabāšanu. Ar šiem darbiem saistītie izdevumi ņemami
vērā pie organizāciju darba atlīdzības noteikšanas.

6.
Zemkopības ministrijas, vai iepriekšējā pantā minēto or-

ganizāciju sapirkto labību pārņem labības pārstrādātāji un im-
portieri, pie kam no organizācijām ar Zemkopības ministrijas
starpniecību. Labības pārņemšanas cenu noteic Ministru ka-
binets uz zemkopības ministra priekšlikumu, pamatojoties uz
ražotājiem izmaksātās cenas un pārējo labības uzpirkšanas
izdevumu apmēra, ņemot vērā pasaules labības tirgus stā-
vokli un cenas. Ja pārdošanas cena būtu zemāka par iepirku-
ma cenu, pieskaitot radušos izdevumus, tad radušos iztrūku-
mu sedz valsts budžeta kārtībā, tekošā vai nākošā gadā.

7.
No ārzemēm maizes labību vair, kā līdz šim, ievest visi

parastā likumīgā kārtā pieteiktie labības vai miltu tirdzniecī-
bas uzņēmumi. Pie ievestās labības izņemšanas no muitas, ie-
vedējam jāuzrāda Zemkopības ministrijas izdota apliecība par
to, ka viņš, laikā starp iepriekšējo un patreizējo labības ievedu-
mu, šinī likumā un viņa instrukcijās paredzētā kārtībā ir pār-
ņēmis noteiktu daudzumu iekšzemes maizes labības. Katrreizē-
jo pārņemamo labības daudzumu noteic zemkopības ministris
atkarībā no iekšzemes labības krājumu lieluma labības sabēr-
tuves. Tomēr šis obligātoriski pārņemamais iekšzemes labī-
bas daudzums nevar pārsniegt katrreizējā ieveduma daudzumu.

8.
Zemkopības ministrim ir tiesība noteikt, kāda daudzumā

iekšzemes labībai atļauts piejaukt ievesto labību, vai otrādi,
tāpat ari to, kādam jābūt miltu izmaluma procentam;

9.
Miltu un maizes patērētāju interešu aizsardzības nolūka

Zemkopības ministrijai ir tiesība uzraudzīt dzirnavas, labības
un miltu tirgotavas, maizes ceptuves un pārdotavas. Zem-

kopības ministrijai tāpat ir tiesības uzraudzīt miltu un maizes
cenu svārstības. Ja tiktu novērota miltu vai maizes cenu ne-
pamatota sacelšana, tad Ministru kabinets uz zemkopības mi-
nistra priekšlikuma ievada izmeklēšanu un sper pienācīgos
pretsoļus. Labības pircējiem un importieriem, dzirnavām, mil-
tu tirgotājiem, maizes cepējiem un maizes pārdevējiem uzlikts
par pienākumu noteiktā kārtībā vienreiz mēnesī uzdot Zemko-
pības ministrijai visus savus labības un to produktu krājumus,
ja tie pārsniedz 1000 kg. no kaut kuras šķiras labības, vai tās
produktu. Šinī pantā minētiem uzņēmumiem un personām pie-
nākums ir sniegt valdības iestādēm un to pašvaldībām piepra-
sītās ziņas un uz pieprasījumu uzrādīt savus labības un tās
produktu krājumus.

10.
Lai, aizkavētu iekšzemes un ārzemes labības cenu star-

pības izmantošanu speku'ācijas nolūkos, tad: 1) reģistrētie
labības importieri ievesto labību drīkst pārdot tikai citiem re-
ģistrētiem labības importieriem vai pārstrādātājiem; 2) uz ru-
dziem pastāvošo muitu pilnos apmēros un kviešu muitu, ciktāl
tā pārsniedz 7 sant. par kg., pārstrādātājiem Finanču ministri-
ja izmaksā atpakaļ pie rudzu un kviešu miltu izlaišanas tirgū.

11.
Instrukcijas par šī likuma izvešanu izdod pēc piekritības

Zemkopības vai Finanču ministrija.
12,

Šī likuma vai viņa 11. pantā paredzēto instrukciju pārkāp-
šana vainīgas personas sauc pie atbildības uz soda likuma 138.
panta pamata, ka arī zemkopības ministris var viņas sodīt ar
naudas sodu līdz 5000 latiem .

15. 4. 1930. g.
K. Ulmanis, A. Dzenis, V. Rubulis, St. Iv-
bulis, H. Celmiņš, E. Laimiņš, H. Dzelzītis,
A. Klive, .1. Ērglis. A. Alberings, V. Gulbis,
G. Ozoliņš, Aug. Kalniņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man jāpaziņo
sociāldemokrātu frakcijas vārdā, ka mēs neesam
iepazinušies ar šiem likumprojektiem visos sīkumos,

"bet, cikta) tie ir tapuši mums zināmi, mūsu frakci-
jai tie ir galīgi nepieņemami, jo draud, pirmkārt, ar
maizes cenu sadardzināšanos un otrkārt — paredz
valsts_ piemaksas. Tā kā budžets, kā jau budžeta
debates mes sīki motivējām un aizrādījām, sastādās
galvena kārta no netiešiem nodokļiem — no trūcīgo
iedzīvotāju iemaksām valsts kasē, tad šie likumpro-
jekti grib panākt šo līdzekļu izlietošanu trūcīgajām
aprindām uz mazturīgo rēķina. Tāpēc likumpro-
jekti grib panākt šo līdzekļu izlietošanu turīgajām
pret tiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-
viens neveļas. Debates izbeigtas. Prezidijs liek
priekša nodot šo likumprojektu lauksaimniecības,
budžeta un tirdzniecības un rūpniecības kommisi-
jam. Ludzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par prezidija priekšlikumu nodotas 43
balsis, pret to nodots 30 balsu, atturējušies 3. Šis
likumprojekts nodots minētam kommisijam.

Tie paši deputāti iesnieguši otru likumprojektu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums pair bekona eksporta veicināšanu. i

1.
Sakot ar_ 30. dienu pēc šī likuma spēkā stāšanās, visām

eksportkautuvem, bekona cūkas pieņemot, samaksa jāizdara
pec kauta svara, šķirojot kautās cūkas saskaņā ar Zemkopī-
bas ministrijas šim nolūkam izdotiem nosacījumiem

2.
Bekona cūku pieņemšanas cenas katrai nākošai nedēļai uz

priekšu nosaka un izsludina Zemkopības ministrijas'iecelta ce-
nu komiteja.

Piezīme. Cenas noteicamas, vadoties no bekona cenu
maksimālām likmēm pasaules tirgū un saskaņā ar
Londonas cenu ziņojumiem.

3, .
Ja 6 gadu laikmeta, skaitot no 1930. gada 1. aprīļa, komi-

tejas kaut kurai nedēļai izziņotās cenas nokristos zem 150
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santimu par kg., tad Zemkopības ministrija starpību_ izsniedz
eksportkautuvēm tādā apmēra, ka lai pietiktu piemaksām pirmo
3 labuma pakāpju cūku piegādātājiem. Par parejo labuma
pakāpju cūkām piemaksas netiek izsniegtas. Vajadzīga nauda
izsniedzama 1 nedēļas laikā pēc attiecīgo cenu izziņošanas.

4.
Bekona cūku pieņemšanas cenām jābūt vienādam visos

pieņemšanas punktos. Pieņemot bekona cūku pārvadāšanu pa
dzelz- vai zemes ceļiem 3. p. minētā 6 gadu laikmeta sedz
Zemkopības ministrija.

Šī likuma 3. un 4, pantos minēto piemaksu segšanai pa-
redzamas attiecīgas summas katra tekošā gada budžeta. Ja
kaut kurā gadā paredzētās summas izrādītos par nepietieko-
šām, tad iztrūkuma segšanai paredzamas attiecigas summas
nākošā gada budžetā.

6.
Instrukcijas šī likuma izvešanai izdod Zemkopības mini-

strija.
15.IV 30.

K. Ulmanis, .1. Ērglis, A. Briedis, A. Klīve.
V. Gulbis, Hj Dzelzītis, V. Rubulis, A.
Dzenis, St. Ivbulis, H. Celmiņš, E. Laimiņš,
G. Ozoliņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
vēlas? Prezidijs liek priekšā nodot šo likumpro-
jektu lauksaimniecības, budžeta un tirdzniecības un
rūpniecības kommisijam. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par prezidija
priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 32 balsis, at-
turējušies 2. Likumprojekts nodots minētām kom-
misijam.

Tie paši deputāti iesnieguši vēl trešo likumpro-
jektu. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par sviesta eksporta veicināšanu.

1.
Sakot ar 30. dienu pec šī likuma spēkā stāšanās, Rīgā

sāk iznākt oficiāli eksportsviesta cenu ziņojumi.
2.

Cenu noteikšanai un izziņošanai Zemkopības ministrija
ieceļ cenu komiteju.

Piezīme. Cenas noteicamas, vadoties no Latvijas sviesta
cenu likmēm pasaules tirgū.

Ja 3 gadu laikmetā, skaitot no 1930. gada I. aprīļa, cenu
komitejas noteikta cena viena gada caurmērā, skaitot no 1. aprīļa
līdz 31. martam, nokristos zem Ls 3,60 par kg. I šķiras svie-
stam, tad starpību sedz parl šķiras sviestu Zemkopības mini-
strija. Piemaksas pienotavām, izsniegšanai piena piegādātā-
jiem, izdara Zemkopības ministrija, balstoties uz dokumentiem
Par darījumiem starp pienotavām un sviesta eksportfirmām.

'4,
Iepriekšējā — 3. p. minētā 3 gadui laikmetā maksu par

sviesta pārvadāšanu pa dzelzceļu no uzkraušanas piestātnes
līdz izvešanas ostai sedz Zemkopības ministrija. Norēķinus un
atmaksas izdara Zemkopības ministrija uz sviesta pārvadāšanas
dokumentu pamatā.

5.
S_ ī likuma 3. un 4. pantos apradīto izdevumu; segšanai va-

jadzīgas summas par notecejušo budžeta gadu uzņemamas nā-
koša gada budžeta.

6.
Instrukcijas šī likuma izvešanai izdod Zemkopības mini-

strija .
1930. g. 15. aprilī.

K. Ulmanis, J. Ērglis, A. Briedis, V. Rubulis,
H. Dzelzītis, St. Ivbulis, E. Laimiņš, G. Ozo-
liņš, Augusts Kalniņš,. A. Kviesis, V. Gulbis,
H. Celmiņš, A. Dzenis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens ne-
veļas? Prezidijs liek priekša nodot šo likumprojek-
tu lauksaimniecības, _ budžeta un tirdzniecības un
rūpniecības kommisijam. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par prezidija

priekšlikumu nodotas 49 balsis, pret — 32 balsis, at-
turējušies 2. Likumprojekts nodots minētam kom-
misijam. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts iz-
smelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbildi uz deputa-
taL. Jeršova u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie de-
putātu kungi! Strādnieku un zemnieku frakcija ir
iesniegusi jautājumu un vaicā, kāpēc iekšlietu mini-
stris ir uzbrucis strādnieku biedrošanās tiesībām.
Šo uzbrukumu jautājuma iesniedzēji it kā saskata
polītiskās pārvaldes ierēdņu izdarītās kratīšanās
Latgales strādnieku un kalpotāju arodbiedrībā Dau-
gavpilī, tālāk — manā ierosinājumā Apgabaltiesā šo
biedrību slēgt un, beidzot, arī pašā šīs biedrības
slēgšanā, ko Apgabaltiesa ir izdarījusi. Šo jautā-
jumu kā pirmais ir parakstījis un arī motivēja depu-
tāts Jeršovs, kurš pats ir bijis šīs biedrības valdes
priekšsēdētājs. Tāpēc, šķiet, ir pilnīgi lieki šeit
vaicāt, kādi ir iemesli, kāpēc izdarītas kratīšanas
un kāpēc šī biedrība slēgta. Tas ļoti labi ir zināms
deputātam Jeršovam, un strādnieku un zemnieku
frakcija varēja griezties tieši pie sava frakcijas bied-
ra un dabūt zināt par šo slēgšanu. (A. Eglītis no
vietas: «Viņš nemāk latviski izstāstīt!») Šīs bied-
rības grēki ir uzskaitīti ierosinājumā par slēgšanu,
un tā noraksts ir izsniegts arī deputātam Jeršovam,
tā ka visi šie apstākļi viņam ir ļoti labi zināmi. Ja
strādnieku un zemnieku frakcija ir neapmierināta ar
šo soli, tad vaina krīt uz pašu deputātu Jeršovu, jo
viņš taču vadīja šīs biedrības darbību tādā virzienā,
kāta sadūrās ar sodu likumu pantiem, bija nozie-
dzīga; tapec bija nepieciešams izdarīt kratīšanas
šai biedrība un šo biedrību slēgt. Bija arī pēdējais
laiks to darīt, lai glābtu Daugavpils apmuļķotos
strādniekus no posta un nelaimes, kurā šīs biedrības
vadošas personas viņus gribēja iegrūzt Domāju,
ka šie strādniek^būs tikai pateicīgi par šo

soli.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis die-

nas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —

iekšlietuministraatbildiuz'deputāta
LJeršova u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Cienījamie de-putātu kungi! Otra jautājumā, ko iesniegusi šī pati
strādnieku un_ zemnieku frakcija, iesniedzēji vaicā,
uz kādiem demokrātiskiem pamatiem tieslietu un
iekšlietu ministri likuši konfiscēt strādnieku un zem-
nieku Saeimas frakcijas avīzi «Biedrs» Nr. 5. un
izkratīt ekspedīcija. Man jāatbild, ka ne viens, ne
otrs ministris nav uzdevis konfiscēt šo izdevumu,
bet rīkojums par_avīzes apķīlāšanu ir nācis no Ap-
gabaltiesas prokurora,_ kurš šinī izdevumā saska-
tījis sodu likumu pārkāpumu. Lai šo Apgabaltiesas
prokurora lēmumu izpildītu, polītiskā policija arī
izkratīja minēta izdevuma ekspedīciju un paņēma
arī dažus tur atrodošos laikraksta numurus. (Starp-
sauciens no strādnieku un zemnieku frakcijas.) Bez
tam par šinī izdevuma ievietotiem rakstiem ir iero-
sināts saukt pie_ atbildības laikraksta atbildīgo re-
daktoru. Sakara ar to arī tiek izdarīta izziņa un, lai
dabūtu vajadzīgos pierādījumus, paņemtas arī šīs
ekspedīcijas grāmatas, tāpat arī kāds pavairoja-
mais aparāts, kas tiks_ pievienots pie izziņas un kā
izziņas materiāls nosūtīts Apgabaltiesas prokuro-
ram.

_ Vēl atzīmējams, ka šinī lietā jautājuma iesnie-
dzēji saskata itin ka iepriekšēju nolūku izjaukt strād-
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nieku 1. maija svinēšanu, ka tas ir tas iemesls, kāpēc
konfiscēts šis izdevums un notikušas arī kratīšanas.
Arī daudzās strādnieku un zemnieku frakcijas depu-
tātu runās, kas atskanēja no šīs katedras, tika aiz-
rādīts, ka ir bijis iepriekšējs nolūks izjaukt strād-
nieku 1, maiju. Līdz ar to izskanēja arī netiešs ai-
cinājums par katru cenu panākt 1. maija svinēšanu,
tādā kārtā aicinot uz neatļautām sapulcēm un gā-
jieniem, kā tas ne vienreiz' vien ir noticis. Tāpēc
arī mēs redzam, ka strādnieku un zemnieku frakci-
jas deputāti tik ļoti uztraucas par to, jo viņi itin labi
atceras, ka arī pagājušā gadā viņiem neizdevās svi-
nēt L maiju tā, kā viņi to bija domājuši, un šīs frak-
cijas deputāti dabūja par to stipru brāzienu no sa-
viem biedriem. (A. Eglītis no vietas: «Klau! Klau!»)
Lai šinī 1. maijā izietu citādi, lai nesaņemtu vairs
tādus brāzienus, gatavošanās 1. maijam uzsākta jau

i

daudz agrāk. Acīmredzot, ar to arī izskaidrojama
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātu uzstāša-
nās Saeimā, kuru, bez šaubām, zināmas aprindas
apzīmēs par skaistiem revolucionāriem uzstāšanās
momentiem, kas pilnīgi saskan ar zināmām instruk-
cijām. Ir bijis arī agrāk vairāk aicinājumu no mi-
nētās frakcijas deputātiem, un sekas ir bijušas tā-
das, ka cietēja lomā vienmēr ir palikuši apmuļķotie
strādnieki. Paši aicinātāji ir izgājuši arvien sveiki un
veseli.Tas viņiem ir izdevies savas deputātu neaizka-
ramības dēļ un, varbūt, arī zināmas veiklības dēļ.
(Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas so-
los.) Latviešiem ir sakāmvārds: «Dari, ko darī-
dams, apdomā galu!» (J Baloža starpsauciens.)
Es gribētu pateikt arī strādnieku un zemnieku frak-
cijas deputātiem: turpinait gatavoties 1. maija svi-
nēšanai, bet neaizmirstiet domāt par sekām un esiet
gatavi saņemt atbildību par šīm sekām. (Troksnis
strādnieku un zemnieku frakcijas solos.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —

i

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
k o mm i sijas atzinumu deputāta A u-
gustaKalniņalietā. Referents J. Veržbickis.
Vārds referentam.

Referents J. Veržbickis: Augstais nams! Šī
gada 21. martā ministru prezidents ar rakstu Saei-
mas priekšsēdētāja kungam lūdza Saeimu piekrist
tiesas vajāšanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu
Augustu Kalniņu par sodu likumu 51. pantā, 591.
panta II daļa, 578. un 579. pantā paredzētiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem un piemērot viņam, kā
drošības līdzekli, ķīlas ņemšanu. Šim rakstam pie-
vienota lieta, kura sastāv no norakstiem no kādas
citas lietas aktīm, proti—no lietas par Rīgas «Uni-
ona» bankas nesegtu čeku izdošanu. Šinī lietā Rīgas
pilsētas 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis, apskatot
to š.g. 8. martā, ir atradis, ka uz š. g. 28. februāra
un 1. marta lēmuma pamata ir saukti pie atbildības
uz sodu likumu 51. un 591.panta pamata Rīgas «Uni-
ona» bankas valdes loceklis Tenis Ulmanis, valdes
loceklis dīrektors-rīkotājs Aleksandrs Kārkliņš un
ārzemes nodaļas vadītājs,, bankas pilnvarotais Emils
Mauriņšpar to, ka viņi apzināti kopīgi rīkodamies,
Rīgas «Uniona» bankas vārdā š. g. 12. februārī iz-

' devuši šīs bankas čeku Nr. 580/2170 par 2800 dolla-
riem uz Ņujorkas banku «Equitable Trust Companv
of New Jork» zeķu fabrikas «Mercedes» līdzīpašnie-
kam Zalmanim Davidsonam un no Zalmaņa David-
sona saņēmuši, nolūkā piesavināties, «Suka ja tri-
kotasti toostus Gloria» izrakstītu čeku Nr. 69771,
datētu ar 1930. g. 18. februāri uz «Dorpater Bank»

Tallinas nodaļu ar Zalmaņa Davidsona žiro para-
kstu par zeķu fabriku «Mercedes», par 12.000 Igau-
nijas kronām, kuru čeku arī izlietojusi Rīgas «Unio-
na» bankas operācijās ar Rīgas kredītbanku, apzi-
nādamies, ka aizrādītā čeka maksātājs Ņujorkā čeka
uzrādīšanas brīdī nevarēs to samaksāt, jo Rīgas
«Uniona» bankai pie čeka maksātāja Ņujorkā nebija
brīvu līdzekļu jau vairāku agrāk izdoto čeku samak-
sai un tādu līdzekļu ieplūšanu toreiz nevarēja gai-
dīt.»—

Tālāk izmeklēšanas tiesnesis bija saskatījis, ka
«Uniona» banka operējusi ar nesegtiem čekiem jau
ilgāku laiku, sākot ar 1928. gadu. Tas pats izmek-
lēšanas tiesnesis atrada, ka, apsverot jautājumu,
kādas personas bez jau minētām trim būtu saucamas
pie atbildības un būtu vainojamas noziedzīgā noda-
rījumā, atzīst, ka ar iepriekšējās izmeklēšanas ma-
teriāliem pietiekoši pierādīts, ka «Uniona» bankas
valdes priekšsēdētājs Augusts Kalniņš arī būtu
saucams pie tiesas atbildības sodu likumu 579. pantā
591. panta II daļā un 578. pantā paredzēto noziedzīgo
nodarījumu dēļ. Izmeklēšanas tiesnesis atradis, ka
Augusts Kalniņš ir darbojies Rīgas «Uniona» bankas
valdē, sākot ar bankas dibināšanu, pie kam līdz
1928. gada 10. decembrim bijis dīrektors-rīkotājs un
līdz pat pēdējam laikam bankas valdes priekšsēdē-
tājs, aktīvi piedalīdamies visās bankas operācijās,
bankas darbības vMrziena noteikšanā un pats perso-
nīgi lēmis par bankas virzienu un izdarāmām operā-
cijām. Augusts Kalniņš arvienu ir piedalījies valdes
sēdēs un, kā redzams no protokoliem, atbalstījis
pārmērīgu un nepilnīgi nodrošinātukreditu piešķir-
šanu.

Tālāk izmeklēšanas tiesnesis atrod, ka lai gan
iepriekšējā izmeklēšanā nav iegūti pierādījumi, ka
Augusts Kalniņš būtu personīgi parakstījis kādu če-
ku un pats būtu izdarījis čeku operācijas, no valdes
sēžu protokoliem un apsūdzētā Kārkliņa paskaidro-
jumiem Saeimas parlamentārā izmeklēšanas kommi-
sijā, tāpat iepriekšējā izmeklēšanā esot redzams,
ka čeku operācijas izdarītas, sazinoties ar Augustu
Kalniņu, pat pēc tam, kad apsūdzētais Kārkliņš licis
ieprotokolēt valdes sēdes protokolā, ka viņš prote-
stē pret nesegtu čeku operācijām, kādēļ Kalniņu, pēc
izmeklēšanas tiesneša uzskata, nevar atsvabināt no
atbildības par bezseguma čeku operācijām.

Iepazinusies ar šo lietu tuvāk, kommisijā atzi-
na, ka deputāts Augusts Kalniņš būtu izdodams tie-
sāšanai, ko arī kommisijā vienbalsīgi nolēma.

Kas attiecas uz drošības līdzekļa piemērošanu
viņam, lai nevarētu izvairīties no izmeklēšanas un
tiesas, kommisijā atzina, ka pilnīgi pietiek ar kri-
minālprocesa likumu 466. pantā paredzēto drošības
līdzekli, t. i. paraksta došana.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie referen-
ta ziņojuma neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas at-

. zinums deputāta Augusta Kalniņa lietā —
pret Augustu Kalniņu — apvainotu par sodu likumu 51.

pantā, 591. panta otrā daļā, 578. un 579. pantā paredzētiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, ne-
atstādinot viņu no Saeimas, tās kommisiju un citu iestāžu
sēdēm, piemērojot viņam kā drošibas līdzekli kriminālprocesa
likumu 4661. panta I daļā minētā paraksta ņemšanu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī lēmuma pie-
ņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Tas
vienbalsīgi pieņemts. — Līdz ar to šīs dienas kār-
tības punkts izsmelts.

Pārejam uz 4. dienas kārtības punktu — valsts
budžetu 1930./31. saimniecības gadam.
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Turpināsies ārkārtējo izdevumu IX daļas — Finanču
mimstrijas apspriešana. Vārds deputātam Eliasam
runas turpināšanai.

K. Eliass (turpina): Cienītie deputātu kungi! Sa-
vas runas sākumā priekšpusdienas sēdē es jau aiz-
rādīju uz to zīmīgo parādību, ka mūsu valsts un_ sa-
biedriskā dzīve ar katru gadu vairāk klērikālizejas,
vai, pareizāki sakot, to ar varu grib klērikālizet. Vi-
sās mūsu dzīves nozarēs baznīckungi laužas iekša
ar visiem spēkiem, lai dabūtu tās savā iespaidā un
savā varā.

Ja aplūkojam mūsu oficiālās dzīves parādības,
tad redzam, ka baznīcas un baznīckungu iespaids
uz dzīves parādībām ārpus apzinīgās strādniecības
kustības pieaug, pateicoties pilsonības atbalstam.
Atklājot kādu biedrību, katrā zņā atklāšanas cere-
monijā ir klāt baznīckungs ar saviem sprediķiem un
pātariem. Tiek atklāts kāds piemineklis — atkal
klāt baznīckungs ar saviem sprediķiem un pātariem.
Atklāj kādu skolu vai kaut kādu citu valsts vai sa-
biedrisku iestādi, un atkal izrādās, ka: bez spredi-
ķiem un pātariem nekādā ziņā nevar iztikt.

Ir bijuši novērojami pat daži komiski gadījumi.
Tā nesen atnakaļ es lasīju kādā laikrakstā, ka Dun-
dagas apkārtnē — pagasta vairs neatceros — ie-
svētīta kāda moderna lopu kūts. Šīs lopu kūts ie-
svētīšanā atkal neiztrūkstoši ir klāt baznīckungs.
Viņš to iesvētī ar saviem pātariem un sprediķiem.

Tā tas iet viscaur mūsu sabiedriskā dzīvē. Ie-
spaids, kas baznīckungiem bija zudis revolūcijas
un tautas kustības laikā, tagad atgriežas. Baznīc-
kungiem ir izdevies lielā mērā atkarot savu iespai-
du, nodibinot to no jauna. (K. Ulmaņa starpsau-
ciens: «Tas ir dikti labi!»)

Ja ņemam mūsu pilsonisko presi, mūsu dienas
avīzes, tad — ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šai
presei, neraugoties uz virzienu izšķirību, neraugo-
ties uz to, ka katram pilsoniskam laikrakstam aiz
muguras stāv sava kliķe, kurām, varbūt, ir perso-
nīgas materiālas vai citas kādas intereses un kuras
bieži vien šo interešu dēļ cīnās un karo savā starpā
—attiecība uz baznīckungiem šai pilsoniskai presei
bez virzienu izšķirības ir vienota fronte, proti—ie-'
spējami vairāk stiprināt baznīcas un baznīckungu
prestižu. (K Ulmaņa starpsauciens: «Dikti labi!»)
Katram laikrakstam ir savs diplomēts vai, ja gribat,
patentēts baznīckungs. (Saucieni pa labi: «Vai-
rāki!») Šos baznīckungus pilsoniskie laikraksti tur,
lai tie svētku dienas vai svinīgos gadījumos noskai-
tītu pātarus un nolasītu-sprediķi.

Ņemsim piemēram fašistisko «Latvi». Tā baz-nīckungs ir Skrodelis,_ kas pa lieliem svētkiem un
bieži vien ari starpsvetku laikā ņem vārdu un iz-
runājas par reliģiskam un morāliskām lietām unizdevīgā gadījuma arī dažu labu nostrosto. «Brī-
vai Zemei» irsavs baznīckungs Freijs. Tas dara
to pašu; to mes redzam jau arī šīs dienas numurā,
kur tas tiek darīts, gatavojoties uz Lieldienām. De-
mokrātiskam — demokrātiskām pēdiņās — aprin-
dām ir vairāk tādu baznīckungu. Tām ir lielāks ti-ražs, tas maksa lļelakus honorārus, var vairāk iz-
dot tādiem diplomātiskiem baznīckungiem, kuri at-
tiecīgos gadījumos var teikt savus sprediķus. Turir Maldonis, tur _ir Birģelis. (Sauciens no vietas:
«Birģelis ir pārgājis uz «Pēdējo Brīdi»!») VarbūtBirģelis tagad ir pārgājis, bet nesen vēl viņš kalpo-
ja — un ļoti uzticīgi kalpoja «Jaunākām Ziņām».

Tā, deputātu kungi, mēs redzam, ka visa mūsu
pilsoniskā prese, sakot ar fašistiem un beidzot ar

to presi, kas sevi sauc par demokrātisku presi, visa
tā ir baznīckungu iespaida sfairā. Tas ir zīmīgs, mu-
su laikmetu raksturojošs fakts.

Tālāk ņemiet mūsu skolas. Arī musu skolas
jākonstatē tas pats fakts. Arī uz skolu arvien vai-
rāk un vairāk stiepjas baznīckungu roka. Šinī ziņa
ir ļoti raksturīgs jaunais skolu likuma projekts, ko
patlaban izstrādā izglītības kommisijā. Šis vispā-
rējais skolu likums, daudzējādā ziņā pasliktinādams
status quo, ir slikts arī ar to, ka tas piešķir ārkārtī-
gi lielu nozīmi baznīckungiem un reliģijai. Kad La-
tvija dibinājās kā laicīga — es uzsveru šo vārdu
«laicīga» —, demokrātiska valsts, tad, protams, vie-
na no galvenākām prasībām bija — atsvabināt skolu
no baznīckungiem. Kamēr pastāvēja polītiskās dzī-
ves saviļņojums, kamēr norisinājās revolūcija un
pastāvēja revolūcijas iespaids, tikmēr arī mūsu sko-
la lielā mērā paguva atsvabināties no citkārtējā baz-
nīckungu iespaida. Tad, zīmējoties uz reliģijas pa-
sniegšanu, lieta bija nostādīta tā, ka reliģijas pa-
sniegšana skolās nav obligātoriska un tā pasniedza-
ma tikai tiem skolSniem, kuru vecāki to vēlas. Ta-
gad, jaunajā likumā, šo lietu apgriež pavisam otrā-
di — otrādi tanī ziņā, ka reliģijas mācību grib ievest
par puslīdz obligātorisku priekšmetu. Tagad at-
svabinās tikai tos skolēnus, kuru vecāki negrib, lai
viņu bērniem mācītu reliģiju; turpretim par vispā-
rīgu normējošu faktoru uzskata to, ka reliģiju va-
jaga pasniegt. Tiem skolēniem, kuru vecāki negrib,
ka viņu bērniem pasniedz reliģiju, jaunais likums
ieved ētikas pasniegšanu. (L Ausēja starpsauciens.)
Ja, Ausēja kungs, mums ir zināms, ko nozīmē šīs
ētikas pasniegšana. Mēs zinām, kas zem šīs ētikas
slēpjas. Mes zinām, ka ar ētikas pasniegšanu grib
panaktkontrabandas veidā reliģijas pasniegšanu arī
tiem bērniem, kuru vecāki izteikušies pret reliģijas
pasniegšanu. Mes zinām, ka šinīs stundās tiks pa-
sniegta reliģijas etiķa, un šai reliģijas ētikai pievie-
nosies klāt vel krietna porcija lamāšanās pret sociāl-
demokratierm pret šīs šķiras apzinīgāko strādniecī-
bu. Ka tas ta bus, to mes jauzinām no piedzīvoju-
miem un nebūt nedomājam, ka pilsoņu kungi, pilso-
niskai^vairākums šinī ziņa kaut ko grozīs. To mēs
nedomājam. Tā tas būs skolās.

Tālāk piegriezīšos mūsu skolas kalna galiem,
skolu virsotnei, proti — mūsu Universitātei. Lai
tas izklausās cik dīvaini un paradoksāli izklausīda-
mies, deputātu kungi, runajotpar Universitāti, jā-konstatē, ka šai augstāka zinātnes iestādē arvien
vairāk nostiprinās klērikālismā tendences. Es ne-
runāšu šeit parteoloģijas fakultāti, kurai vienā zi-
nātniska iestāde tiešam nav vietas. Baznīckungu
fabricešanai viena zinātniskā iestādē patiešām nav
vietas! Nerunāšu arī parakadēmisko draudzi, kas
ir nonsens viena zinātniska iestādē, bet atzīmēšu ti-
kai to, ka klērikālismā iespaids mūsu Universitātē
izpaužas ļoti zīmīgi tanī faktā, ka Universitātes
jaunos goda biedrus jeb doctores honoris causae pa
lielākai daļai ņem galvenā kārtā no baznīckungiem.
Ko tas nozīme? — Tas nozīmē, ka baznīckungiem,
ka tiem, kas ir teoloģijas fakultātē, kas gatavo jau-
nus baznīckungus, tā arī ārpus teoloģijas fakultātes,
ir ārkārtīgi liels iespaids uz visu mūsu Universitātes .
dzīvi.

Tālāk pāriesim pie tiesām. Lai gan izklausās dī-vaini — arī musu tiesas arvien vairāk ieslīd klēri-
kālismā iespaida sfaira. Pie mums joprojām saucpie atbildības uz kāda pavisam archaiska 73. panta
pamata. Jus, kungi, zināt šo pantu. Tas Ir pants,
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kur teikts, ka katru, kas aizskars Svēto jumpravu,
Svēto trīsvienību, bezmiesas debesu spēkus — pat
relikvijas pieņemtas klāt — tiesās uz visbargāko.
Nedomājiet, deputātu kungi, ka šis archaiskais pants
pastāv musu likumu krājumā tikai uz papīra! Ne-būt ne! Es personīgi piedzīvoju gadījumus, būdams
«Sociāldemokrāta» atbildīgais redaktors, kad vai-
rāk reižu mani sauca pie atbildības uz šī 73. panta
pamata. Dažreiz šī saukšana pie atbildības notika
tāda kārta, ka tiešam par to var tikai pasmīnēt.
Starp citu, es esmu_ saukts pie atbildības uz šī 73.
panta pamata par kādu «Sociāldemokrātā» ievieto-
tu rakstu. Šisraksts ir mīkstināts — es uzsveru vār-
du «mīkstināts» — tulkojums, kas ņemts no Voltēra
raksta, kas uzrakstīts 200 gadu atpakaļ. Redziet,
tāds ir musu progress! Kas bija iespējams vecajā
režīma Francijā Ludviķa XV un XVI laikā, ko toreiz
Volters varēja rakstīt, to mūsu demokrātiskā re-publika XX gadu simtenī atzīst par noziegumu, par
ko jāsauc pie atbildības. Nu, jauks progress mūsu
sabiedrība, musu valstī! Jauka demokrātija mūsu
valsti! To nevar izskaidrot citādi, kā tā, ka mūsu
tiesas ļoti liels iespaids ir klerikālismam un ka baz-nīckungi ļoti bieži musu tiesā ir spiritus recto.

Šis baznīckungu iespaids tiesās noiet dažubrīd
līdz komismam. Ta piemēram pāris nedēļas atpakaļ
man gadījās lasīt laikrakstos par kādu gadījumu.
Kādu krodznieku Talsos sauc pie atbildības par to,ka viņš, būdams joku, humora mīļotājs, pielicis pie
sienas sekošu izteicienu: «Tas kungs lai svētī tavuienākšanu, kad tu esi izslāpis, un tavu iziešanu,
kad tu esi samaksājis!» Liekas — diezgan nevainīgs
teiciens, arī no tīri reliģiskā viedokļa nevainojams
teiciens ?'— teiciens, par kuru var pasmīnēt. Un esari, lasīdams par šo lietu, pasmējos. Bet lieta iz-nāca nopietnāka, jo izrādījās, ka šo krodznieku par
šo niecīgo uzrakstu iespundēja uz 2 nedēļām. Unpar ko? —. Par Dieva zaimošanu! Lai gan tur nepušplēsta vārda nav par Dievu — tur runāts par
kungu. Saprotams, var jau katru vārdu zināmos
apstākļos un ar zināmu gribu iztulkot tā, kā patīk. Unja galvenie noteicēji tiesa ir baznīckungi, tad nav
brīnums, ka no kunga iznāk Dievs, un ja kāds ko-
miska veida ir runajis _par kungu, tad pie labas gri-
bas, pie labas klerikālu tendences tiesa var saukt
attiecīgo personu pie atbildības. (G. Reinharda
starpsauciens.) — Man jāsmejas, Reinharda kungs,
ka Jus mani ta baidāt! Jus mani neiebaidīsit — par
velti!

Es runāšu arī par klērikālismā iespaidu armijā.
Par šo lietu jau vakardienas sēdē diezgan rakstu-
rīgu, diezgan _rokam taustāmu, ja atļauts /tā iz-
teikties, ainu tēloja deputāts Bruno Kalniņš. No šīs
ainas mes varējam noprast, ka arī armijā baznīc-
kungs ar saviem sprediķiem un savu pātaru grāma-
tu laužas iekša izplestiem elkoņiem un laužas iekšā,
neraugoties uz to, ka to aizrādīja vakardienas sēdē
Bruno Kalniņš, ka tas runā pretim pastāvošam li-
kumam. Viņš tomēr laužas iekšā! Liela ir griba ie- -
gut atpakaļ seno prestižu un tās varas pozīcijas visā
musu valsts dzīve, kādas baznīcai bija cara laikos.

Ņemiet beidzot mūsu augstāko likumdošanas
iestādi-— Saeimu. Arī te uz pilsonisko vairākumu
Saeima baznīckungiem, var teikt, ir ārkārtīgi liels
iespaids. Mums patiešām te ir pietiekoši daudz vi-
sādu baznīckungu, visu konfesiju, visu baznīcu
baznīckungu. Mums ir luterāņu baznīckungi, mums
ir katoļu baznīckungi, mums ir pareizticīgo baznīc- 1
kungs, mums ir arī no sinagogas, mums ir arī citu
baznīcu baznīckungi. Mums ir visādi baznīckungi! '

Mums ir augstākā ranga baznīckungs, mums ir ze-
māko rangu baznīckungi, ar vārdu sakot — visrai-
bākā kollekcija.

Varbūt, būtu grūti ticēt, kā šie seši, vai septiņi,
vai, manis pēc, astoņi baznīckungi — ja arī to pus-
baznīckungu ieskaita iekšā, — varētu tik noteicoši
iespaidot visu mūsu pilsonisko vairākumu, kā tie
varētu uzspiest zīmogu visam tam, ko pilsoniskais
vairākums dara. Bet tas tomēr tā ir! Es nepārspī-
lēšu, ja teikšu, ka Saeima nevar pieņemt neviena
likuma, kas kaut kādā ziņā runā pretim baznīckun-
gu interesēm, kas kaut kādā veidā aizskar to, pēc
ka cenšas un ko grib sasniegt baznīckungi; tad tas
ir jau iepriekš apglabāts. Šo baznīckungu iespaidu,
starp citu, redzējām apspriežot amnestijas aktu. Jūs
zināt, ka amnestijas akts' iznāca ļoti sakropļots un
atšķaidīts. Tomēr daži panti tika pieņemti. Zīmīgi,
ka taisni 73. pants, par kuru es nupat runāju, no
amnestijas akta tika izsviests. (G. Reinhards no vie-
tas: «Pareizi darīts!») — Es to saku — Jūs tikai ap-
stiprināt! —

Tāda tā lieta ir Saeimā._ (Sauciens labā pusē:
«Briesmas!»)_ Tagad, pārrunājot kreditu sadalīšanu,
arī liela mēra izpaužas iespaids, kāds ir baznīcai un
baznīckungiem Saeimas lēmumos, un tā atkarība,
kāda atrodas pilsoniskais

^
vairākums no baznīcas un

baznīckungiem. Tādā kārtā redzam, ka visās dzī-
ves nozares — es te uzskaitīju vairākas, bet var
uzskaitīt arī vel citas — notiek sistemātiska baz-
nīckungu uzmākšanas.

Nu ir jautājums, kā tā uzmākšanās var notikt.
Protams, ta var notikt tikai tad, ja pilsoniskā sa-
biedrība bez kliķu, aprindu un personu izšķirības
stāv aiz šīs baznīcas un baznīckungiem. Diezgan bē-
dīgi konstatēt to faktu, ka mūsu pilsonībā nav vairs
tādu aprindu, kas varētu uzstāties un reprezentē-
ties par brīvdomātājiem. Visa pilsonība, no viena
gala līdz otram, ir kļuvusi klerikāla, kļuvusi baznī-cas kalpone. Visa pilsonība, bez izšķirības, aizstāv
baznīcu un baznīckungus.

Te nu jākonstatē diezgan savāda parādība, ka
ne arvienu pilsonība ir bijusi tāda, ne arvienu viņa
be£ izņēmuma .ir stāvējusi baznīcas klērikālismāun baznīckungu puse. Bija laiki, kad pilsonība vēl
bija jauna, ta sakot, puļša gados. Tas bija tanī lai-ka, kad pilsonībai bija jāizcīna grūta un smaga cīņa,
protams — liela mēra ar plašo tautas masu palīdzī-
bu, galvena kārta pret veco režīmu Eiropā. Toreiz
pilsonības ideologi bija pa lielākai daļai ļoti naidīgi
noskaņoti pret baznīcu. Ņemsim 18. gadusimteņafranču apgaismotājus. Tie taču visi uzskatāmi parjaunas pilsonības pirmiem ideologiem, pirmiem jau-
nas pilsonības ideju paudējiem. Redziet, šie jaunās
pilsonības ideologi brīžam bija ļoti naidīgi noska-
ņoti pret baznīcu. Viņu starpā mēs redzam Didro,
Volteru, Dalamberu, Holbachu, Lametrī, u. c. Ir
vesela plejāde šo 18. gadusimteņa darbinieku. Navbrīnums, ka tanī laikā, kad pilsonībai bija jācīnās
par savu atsvabināšanos no feodālisma un monar-
chijas sloga, pilsonība redzēja, ka baznīca stāv fe-
odālisma un monarchijas pusē.

Manliekas, ka lieki būs konstatēt, ka baznīca ir
tads_ iestādījums, kas visā savas pastāvēšanas vē-
sture aizvien ir stāvējusi to pusē, kam bijusi vara
rokas. Ta tas ir bijis jau no baznīcas sākuma, un tā
tas ir līdz šai baltai dienai. Laiki grozās, grozās
valstīs šķiru samērs, bet baznīca aizvien stāv tai
puse, kur vara. (J. Pommera starpsauciens.) Es
lums tūliņ pateikšu par Krieviju. Ir zīmīgi, ka ari
Krievija liela daļa garīdznieku, tā sauktā dzīvā baz-
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nīca, ir pārgājusi kommūnistu pusē, nostājušies val-
dības pusē. Tā tad arī tur, kur valda kommunisms,
arī tur baznīca cenšas pieslieties. Jāsaka, ka šī pa-

* radība visvairāk novērojama turkur no kommū-
nisma nebija ne vēsts, kur kommūnisti nevaldīja.

Pilsonība savas atsvabināšanās sākumā, redzē-
dama, ka baznīca ir viņas pretiniece, saprata, ka vi-
ņai jācīnās pret baznīcu, jo nebija izredzes panākt
atsvabināšanos no feodālisma un monarchijas va-
ras, tai pašā laikā nesagraujot baznīcu. Tapec arī
ir dabīgs tas naids un sašutums, ko viens no jau-
nās pilsonības ideologiem, proti — Volters, izteicis
kādā savā darbā. Šaidarbā izteiktais lozungs zīmē-
jas uz baznīcu, un tas arī ir dabīgi.

XIX gadu simtenī šis virziens —- vienā valstī
lēnākā gaitā, otrā valstī ātrākā gaita — ir nozudis.
Buržuāzija ir nosēdusies pasaules tronī, buržuāzija
ir iekarojusi pasaules varu, domādama, ka līdz ar to
neviena cita šķira nedrīkst sacelties pret buržuazi
jas valdību, pret buržuāzijas vienvaldību — es gri-
bētu teikt. Bet izrādās, ka XIX gadusimtenī_ nāca uz
skatuves modernais rūpniecības proletariāts. Šis
rūpniecības proletariāts nevarēja apmierināties ar
tām vērtībām, ko bija ieguvusi pilsoniska vara, šis
proletariāts nevarēja apmierināties pat ar pilsonisko
demokrātiju. Šis proletariāts redzēja, ka pilsoniska
demokrātija arī ir dibināta uz izsūkšanu,_ savstar-
pēju apspiešanu u. t t Proletariāts uzstājas ne ti-
kai pret šo pilsonisko demokrātiju, viņš uzstājas arī
pret šķiru iznīcināšanu, pret sociālas nevienlīdzības
iznīcināšanu. Te nu, lūk, pilsonība ieraudzīja, ka
šis proletariāts pēc savas dabas ir revolucionārs
spēks, tāds spēks, kas grib sagraut buržuāzijas
saimniecību, kapitālistisko iekārtu, un, lūk, šado^
apstākļos pilsonība sāka gatavoties cīņai. Bet pil-
sonība bija mācījusies, ka baznīca ir viens no spe
cīgākiem cīņas līdzekļiem pastāvošās iekārtas sar-
gāšanai, un tāpēc cīņā pret proletariātu pilsonība uz-
skatīja, ka būs daudz prātīgāk izbeigt vecās prete-
šķības, vecās ķildas ar baznīcu un noslēgt ar to
kompromisu, lai kopīgiem spēkiem uzsāktu cīņu
pret revolucionāro proletariātu. Šis kompromiss
notika jau pagājušā gadusimtenī, un tas pastāv vēl
tagad pēckara laikmetā. Šinī cīņā, kas norisinājās
uz dzīvību un nāvi, starp proletariātu un pilsonību,
pilsonība jo ciešāki pieķērās baznīcai, kuru viņa uz-
skatīja par katras pastāvošās iekārtas galveno bal-
stu. Tāpēc ir gluži dabīga parādība Latvijā pēcka-
ra laikmetā, ka visa mūsu pilsonība, neraugoties uz
visām iekšējām ķildām un nesaskaņām, stāv par baz-
nīcu, par baznīcas attīstību u. t t

Lūk, tādi ir apstākļi! Tādos apstākļos vienīgi
tikai strādnieku šķira, apzinīgais proletariāts ir tas,
kas mūsu kultūras dzīvē ir brīvdomātājs elements.
Tas zina, ka viņam, cīnoties pret kapitālistisko ie-
kārtu, cīnoties pret kapitālistiskās iekārtas galveno
aizstāvi — buržuāziju, katrā ziņā jācīnās arī pret
baznīcu, to baznīcu, kas ir kapitālistiskās iekārtas
galvenā aizstāve. Tāpēc arī nav nekāds brīnums,
ka baznīca, kā reakcionārs spēks, kā viens no vis-
reakcionārākiem spēkiem, sajūt tik lielas simpātijas
pret fašismu, ka viņa ir gatava ņemt šo fašismu sava
aizstāvēšanā, uzņemt to savas polītiskās darbības
programmā.

Es atgādināšu vienu ļoti zīmīgu faktu, kas pie-
rāda, kāds iespaids ir fašismam uz baznīcu, kāda^
ciešas saites tam ir ar baznīcu. Man šķiet, munu,
nebūs nezināms — katrs zēns to tagad zina — ka
galvenā fašisma zeme ir Itālija. Nupat Itālijā svi-
nēja vienpadsmitos gadusvētkus fašistu cīņas sa-

vienība, un viens no galveniem Itālijas baznīcas fa
sistiem, proti — Milānas archibīskaps tanī dienā,
kad šī jubileja tika svinēta, nosūtījis fašistu Milānas
organizācijas sekretāram šādu raksturīgu vēstuli:
«Pāvests jau no paša sākuma svētīja fašismu, kā ļoti
lielu mērķi un jaunu spēku, kas atzīst tēvu ticību
Dievs atzīst un veicina šo svēto nolūku. Lai fašisms
Itālijā būtu par garīgās atdzimšanas simbolu. Tāda
ir visu vēlēšanās, un es rakstu šo laimes vēlējumu,
no kurā Duče atvasina savu kristāmo vārdu. Svētais
Benedikts lai sargā viņu viņa izbūves misijā!» —
Šis veltījums ir ļoti svarīgs, jo tanī izteikta baznīcas
izturēšanās pret fašismu un atsevišķiem baznīcas
locekļiem, bīskapiem un archibīskapiem. Tur iz-
teikts arī, kā pret fašismu izturas pāvests, jo skai-
dri un gaiši teikts, ka pāvests jau no paša sākuma
svētījis fašismu. Ja kāds aizrādītu, ka fašisma un
Vatikāna starpā ir notikušas rīvēšanās, ir konstatē-
tas nesaskaņas, tad tas nekā nenozīmē, jo visas
šīs nesaskaņas var pielīdzināt tādām ķildām, kādas
rodas mantīgām, valdītājām šķirām un grupām, sa-
dalot valsts pīrāgu, vai arī tādām ķildām, kas rodas
radiniekiem, sadalot mantojumu. Šīs ķildas ātri iz-
gaist. Mēs redzam, ka mūsu dienās saites starp
Itālijas fašismu un Vatikānu, t. i. Romas baznīcas
augstāko instanci, ir ciešākas nekā jebkad tās ir bi-
jušas.

Tas pats, kas notiek Itālijā, šie savstarpīgie lai-
mes vēlējumi starp fašismu un Vatikānu, hpris'tās
puslīdz visā pasaulē. Sevišķi ciešas saites stari)
fašismu un baznīcu ir mūsu zemē. Mēs zinām, ka
pie mums_ baznīckungi ir visreakcionārākais ele-
ments visā mūsu sabiedrībā un visreakcionārākā
grrupa Saeima. Mūsu baznīckungi Saeimā nevar
vien nosēsties diezgan pa labi. Ja viņi varētu nosē-
sties pa labi vel aizšīs sienas, droši vien viņi to
darītu. (Smiekli.) yiņi ir galvenie, kas atbalsta un
aizstāv visreakcionārākos pasākumus, visreakcio-
nārākos projektus, kas parādās Saeimas sēžu dienas
kartība. Un jo reakcionārāks ir projekts, jo tautai
naidīgāks pasākums, jo veicīgāk piesteidzas tūliņ
klāt baznīckungi, liek savu plecu klāt un stumj šo
projektu uzpriekšu. Taisni baznīckungu grupa stāv
vistuvāk' tam aprindām, ļtām personām., kas pie
mums Latvija reprezentē fašismu, tāpēc nav pār-
spīlēti, ja es apgalvoju, ka pie mums Latvijā, tāpat
ka acumirkli Itālija, alliance starp baznīcu un faši-
smu ir cieša un acumirklī pat nesaraujama; ja viens
no viņiem iet boja, tad jāiet bojā arī otram.

Ievērojot šo archireakcionāro lomu, kāda ir
musu baznīcai, apzinīgam proletariātam jānostājas
stingri un noteikti . pat nesaudzīgi nret baznīcu, jā-
karo pret to bez kāda atslābuma, jo galvenais pro-
letariāta ienaidnieks, visreakcionārākais ienaid-
nieks, kas visiem viņa ienaidniekiem liek idejiskos
pamatus, ir baznīca.

Bet te nu nāk, kā tas bija jau vispārīgās deba-
tes, baznīckungs Beldavs, runā ļoti patētiskā, ļoti
uzbudināta tonī un saka ta: «Jūs, sociālisti, jūs, krei-
sie, jus gribat laupīt tautai ticību, jūs gribat atņemt
to svētumu, kas tautai ir!» Pie tam viņš izteicās
ļoti jūsmīgos vārdos par ticības nozīmi, salīdzināja
ticību ar visādiem nesagraujamiem, nepārvara-
miem dabas spēkiem, ar elektrību, magnētismu u. t
t — trūka tikai ūdensplūdu, zemes trīces, un mēra,
kas arī ir nesagraujami un grūti apkarojami dabas
speķi. Bet jāsaka, ka viņš nav pirmais ticības ajiio-
loeetš, pirmais jūsmotājs par ticību; ir pirms viņa
bijuši vel daudz oriģinālāki. (Starpsauciens: «Lie-
lāki vīri!») Tā, piemēram, viens no svarīgākiem
baznīctēviem, ja nemaldos, bija Tertulliāns, un tas
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izteica tadas_ domas, ka viņam ticība ir svarīga tā-
pēc, ka ar tās_palīdzību var pieņemt absurdu. Sa-
va darba, sava grāmatā par Kristus miesu šis Ter-
tullians burtiski teica: «Credo, quia absurdum est.»
— (Starpsaucieni.) — Jūs taču esat bijuši garīgā
akadēmija, Jums to vajaga zināt! Ja Jūs to nezi-
nāt, pameklējiet Universitātes bibliotēkā — tur Jūs
to varēsit atrast! (Starpsaucieni.) — Nu redziet, te
šī sajūsma par_ ticību izpaužas jau daudz krasāki,
daudz fenomenālāki nekā mūsu vispārīgās debatēs,
kur Beldava kungs ņēma palīgā elektrību un mag-
nētismu. (G, Reinhards no vietas: «Kāpēc Jūs ne-
citejat visu teikumu? Jūs izņemat tikai vienu daļu
lauka!»)

Šīstiprā ticība parādās, es teikšu, nevien pie
kristīgam tautām daudz un dažādās vietās. Tā ir
vispārēja parādība, vispārējs novērojams. Piemē-
ram, man gadījās lasīt kādu ļoti raksturīgu japāņu
teicienu, zīmējoties uz ticību. Šis teiciens ir tāds,
ka ticīgs cilvēks pat zardines galviņā var saskatīt
Būdu. Arī stiprs ticības apliecinājums! (Starpsau-
cieni.) — Es varu minēt vēl dažus piemērus. Islama
ticīgiem bija tā stingrā pārliecība, ka ja ir stipra ti-
cība, tad... (starpsaucieni, troksnis). Jslama piekri-
tējiem: bija ta nelaimīgā pārliecība, ka pie stipras
ticības kalns nākpie pravieša; bet kad nu tas kalns
pie pravieša nenāca, tad izpalīdzējās tā, ka pravie-
tis gāja pie kalna, Un tā tas ir uz visas līnijas. (Sau-
ciens laba puse: «To vajaga saprast!»)

Man personīgi nekas nebūtu pretim jūsmot par
ticību

^
bet tad jāzina, kam un ko ticēt. Es esmu ga-

tavs jūsmot par (sauciens no vietas: «Budžetu arī!»)
tādu ticību, kas dibinās uz cilvēces progresu, kas
cer, ka musu sabiedrība tuvākā nākotnē atsvabinā-
sies no_ sociālam netaisnībām. Es esmu gatavs pie-
ņemt tādu ticību, kas apliecina savas cerības, teik-
sim, uz zinātnes, mākslas u. t t. attīstību. Bet tas
taču ir kas cits, neka tas, ko jūs prasāt! Jūs pra-
sāt, lai tic tam, kas ir absurds. Lūk, pie šādas ti-
cības neviens moderns cilvēks, nerunājot nemaz
par sociāldemokrātiem, piederēt nevar.

Bet tā jau ir tā lieta, deputātu kungi, ka baznī-
ca nosauc par ticību tikai to, ko viņa atzīst par tā-
du, untikai tāda veida, kā viņa atzīst. Ja mazliet
novirzās no ta veida, tad baznīca to uzskata par
neticīgumu. Par neticīgu uzskata katru modernu
cilvēku, kas tic zinātnei. Baznīcai viņš ir neticīgs.
Nevien zinātniekus, kas tic zinātnei, baznīca uz-
skata parneticīgiem — arī pašus kristīgos, kuru ti-
cība neietilpst baznīcas dogmās, kuru ticība novir-
zās mazliet no ta veida, kādā tic baznīca, baznīca
uzskata par neticīgiem. Raksturīgs piemērs ir Tol-
stojs. Tolstojs bija kristīgs cilvēks. Kā rakstnieks
Viņš uz katra soļa atsaucās uz evaņģēliju, minēdams
to par motīvu saviem rakstiem. Viņš bija kristīgs
cilvēks caur un cauri, kas ir sarakstījis veselas grā-
matas par to, kāda viņam reliģija. Viņš ir sarak-
stījis speciālu biezu grāmatu «Moh penHrm» kurā
viņš raksta par veidu un sistēmu, kādā parādās viņa
ticība. Neraugoties uz to, ka viņš bij ticīgs cilvēks,
baznīca viņu vajāja ilgus gadus un beidzot pat iz-
slēdza no sava vidus.

Redziet, tā ir ar ticības lietām, par kurām te
Beldava kungs runāja un kuru labā viņš piesauca
elektrību un magnētismu. Lūk, tā rīkojas baznīca!
Katru, kas novirzās no baznīcas dogmām, baznīca
izraida no savas pajumtes, ekskommūnicē. Kā jau
teicu, Tolstoju arī izraidīja no baznīcas, un tādus
piemērus jūs atradīsit neskaitāmus. (Starpsauciens.)

— Es te nerunāju par vidus laikiem, kad baznīca,
izmantodama savu ūniversālvaru, dedzināja un ce-
pināja nevainīgus cilvēkus uz sārtiem. Es tikai ap-
stājos pie tagadējiem apstākļiem un piemēram mī-
nēju Tolstoju.

Tagad es iešu vēl tālāk un prasīšu Beldava kun-
gam (saucieni pa labi: «Kāds tam sakars ar budže-
tu?»), kāda sakarība tad nu ir šim strīdīgam jautā-
jumam par baznīcu ar ticības jautājumu. Es nedo-
māju, ka te kāds no baznīcas kungiem iedrošināsies
apgalvot, ka baznīca un ticība ir viens un tas pats.
Ja viņi to apgalvo, tad es domāju, ka starpību starp
baznīcu un ticību es jau pietiekoši esmu noskaidro-
jis. Redziet, tas ir viens nelāgs polemikas paņē-
miens. Filozofs Šopenhauers kādā darbā par loģiku
un dialektiku ir aprakstījis visus nelāgos un nepie-
ļaujamos polemikas paņēmienus. Viņš uzskaita pa-
visam 40 nelāgus polemikas paņēmienus. Devītais
no tiem ir taisni tāds, ko var attiecināt uz Beldava
kungu. (Sauciens pa_ kreisi: «Beldav, klausies nu!»)
Šopenhauers šo nelāgo polemikas paņēmienu no-
sauc par diversiju, un šis paņēmiens ir tāds: ja, pie-
mēram, divi polemizē savā starpā, un ja viens ma-
na, ka viņam ies slikti, tad viņš veikli pārlec uz citu .
priekšmetu, kam vai nu ir kādas radniecīgas attie-
cības, vai arī idejiska sakarība ar pirmo. Šopen-
hauers min arī piemēru. 2 personas strīdējušās par
ķiniešu budismu. Viena persona, redzēdama, ka ne-
varēs turēties, veikli pārgājusi uz to, ka ķinieši tir-
gojas ar teju. Tāda pat parlekšana notika Beldava
kunga runa vispārīgas debates. Visu laiku mēs cīnī-
jāmies ap baznīcu un ap baznīcas jautājumu, bet
viņš, manīdams, ka viņa argumentācija baznīcas
lietas klibo, uz ātru roku pārlēca uz ticību; citiem
vārdiem — no_ ķiniešu budisma pārlēca uz ķiniešu
tirgošanos ar teju.

Redziet, lietojot tādus paņēmienus, grūti pole-
mizēt; ja, polemizējot par zināmām lietām, atstāj
savu partneri neveikla stāvoklī un pārlec uz citu
tematu, tad ceturtdaļstundā var pārlekt uz kādām
15 lietam. Ir taču skaidrs

^
ka viena lieta ir baznīca

un otra lieta ir ticība. Mes polemizējam par baznī-
cas lomu musu valsts dzīve, bet atstājam pilnīgi pie
malas jautājumu par baznīcas iekšējo iekārtu u. t. t.
Mes runajamvienīgi par to valstij naidīgo lomu, kā-
da piekrīt musu baznīcai valsts dzīvē. Mēs varam
polemizēt arī par ticību,_ arī par to varētu cīnīties
u. t. t; bet tas dienas kartībā nebija. Baznīckungi
zina, ka baznīcai ka polītiskās varas organizācijai
grūti izturēt tos uzbrukumus, ko demokrātija raidapret viņu, ievērojot šīs organizācijas dziļi naidīgo
izturēšanos pret musu tautas interesēm. Baznīc-kungi zina, ka baznīca tai ziņā ir viņiem Achilla pa-pedis

^
t i. ta vieta, kas vismazāk aizsargāta, ko vis-

vieglāk ievainot. Tāpat tas ir te -- tiklīdz paceļas
jautājums par baznīcu, tūlīt pievelk aiz matiem arījautājumu par ticību. Lai stiprinātu savus uzskatus,
Beldava kungs, nezina kāpēc, uzskatīja par vajā-'
dzigu atsaukties uz Makdonaldu. uz Hendersonu unaizrādīja, ka Makdonalda bibliotēkā esot bijusi bībele.
Kāds tam sakars ar ticību? Vai zināt, arī man mā-
jās ir bībele, pat vairākas bībeles! Un visdažādākās
valodas! Man ir pat bībeles pirmteksti, bet vai tā-
pēc Beldava kungs varētu iedomāties aicināt mani
talka cīņa par baznīcu! Tas, ka Makdonalds ir tālu
no šejienes un nezina, ko Beldava kungs par viņu
runa debates, aizstāvēdams baznīcu, dod iespēju
atsaukties uz viņa bībeli bibliotēkā. Bet ar Makdo-
nalda bībeli taču nevar aizstāvēt baznīcas grēkus
Latvija — viņas politiskos un sociālos grēkus! Vis-
maz es ta domāju. Ja Beldava kungs nolasīja Mak-
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donalda telegrammu, ja arī pielaižam, ka teksts ir
autentisks un ka tā telegramma tiešām tāda ir, kādu
to šeit nolasīja Beldavs, tad sakait, ko tas nozīmē!
Vai viņa telegrammu var izmantot par labu baznīcai,
par labu baznīcu pabalstiem? Tanī tekstā, ko Bel-
dava kungs nolasīja, par baznīcu nemaz nav runa.
Tur ir runa par Kristu, par ticību u. t t Izlietot šo
tekstu, kurā ir runa par Kristu un ticību, baznīcas
aizstāvēšanai, arī baznīcas pabalstu aizstāvēšanai,
taču ir tāda pat diversija, uz kādu es jau aizrādīju
un kādu ir uzņēmis savā nelāgo polemikas paņēmie-
nu katalogā Šopenhauers. Sakait, Beldava kungs,
vai Reitera telegrammas saturs pierāda, ka Makdo-
nalds ir ticīgs cilvēks, vai ar to ir pierādīts, ka Mak-
donalds atbalsta baznīcu, taisni to reakcionāro un
fašistisko baznīcu, kāda ir mums Latvijā!

Gribu teikt dažus vārdus arī par to, ka baznīc-
kungi vispārīgās debatēs centās nostādīt baznīcu
par lielu kultūras nesēju, par lielu zinātnes veicinā-
tāju un aizstāvi. Beldava kungs iedrošinājās no-
saukt mūs par nekulturāliem mežoņiem, kas esot
zināmā mērā brīnums tagad — divdesmitajā gadu-
simtenī. Vai patiešām baznīckungi domā, ka baz-
nīca veicina zinātni un kultūru? — Tā taču ir lie-
kulība! To vajadzēja saprast arī baznīckungiem, ia
viņi ir kaut cik intelligenti. Jūs taču gluži labi zi-
nāt, ka baznīca nekad nav veicinājusi zinātnes un
kultūras attīstību, un viņa to arī nevar veicināt, jo
ta bāze, uz kuras dibinās baznīca, ir diametrāli pre-
tēja katram zinātniskam darbam.

Es nerunāšu šeit par vēsturi, par viduslaikiem.
Baznīcas ciņa pret zinātni viduslaikos visiem ir ļoti
labi zināma, to neņemsies apstrīdēt arī paši baznīc-
kungi. Bet par to viņi saka: «Tas bija viduslaikos!»
Tad bija tumši laiki, bēdīgi laiki, tad bija tumši cil-
vēki, un baznīckungi un baznīcas ļaudis arī nāk no
tiem pašiem ļaudīm — tāpēc tie bija bargi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt, Elias, Jū-
su runas laiks ir pagājis! Bet man iesniegts priekš-
likums —

deputātam Eliasam pagarināt runas laiku par pusstundu.
(Troksnis.) Tā kā es dzirdu pret to iebildumus,

likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret runas laika pagarināšanu deputātam
Eliasam. Nepietiekošs balsu skaits. Pieņemts pa-
garināt deputātam Eliasam runas laiku. — Lūdzu
turpināt runu!

K. Eliass (turpina): Deputātu kungi! Baznīc-
kungu obskurantisms vidus laikos visiem gluži labi
pazīstams; ari pašiem baznīckungiem ir pārāk grūti
apstrīdēt to, kas vēsturiski konstatēts un pierādīts.
To var ņemties apstrīdēt tikai tie, kas grib nodar-
boties ar liekulīgu dēmagoģiju. Bet kā tad ir ar šo
jautājumu musu laikos — tagadējā momentā? Vai
tagad baznīca ar skaidru sirdsapziņu var saukties
par zinātnes un kultūras veicinātāju? Taču nē! Ru-
nāsim par XIX gadu simteni. Tas ir, var teikt, mū-
su laikmets. Ka šinī laikmetā... (troksnis) — Es
lūdzu Rancana un Pastora kungus uzklausīties! —
Ka izturas Romas katolicisms pret visām modernām
kultūras strāvām, pret katru zinātni? Kā tā iztu-
rējās 19. gadu simtenī — es jautāšu? Nu, es jums
tūliņ pateikšu, ka viņa izturējās.

19. gadusimtenis jāsadala 2 daļās — viena daļa
pirms revolūcijas, t i. 1848. gada revolūcijas, un ot-
ra — pec šīs revolūcijas. Aplūkosim šīs divi daļas.

īsi pirms revolūcijas, kad Eiropā nobrieda brī-
vības gars uz pavesta troņa sēdēja Grigorijs XVI.
Šis Grigorijs XVI īsi pirms revolūcijas, varbūt, 12—
13 gadus pirms tās, laida vaļā savu famozo encikli-

ku «Mirārios». Šai enciklikā viņš ar visu bardzību
notiesāja, tā saukto, indiferentismu. Ta īr_mācība,
ka ar katru ticību var gūt glābiņu, ja tikai ta dibinās
uz godīgumu un taisnīgumu. Šo mācību Grigorijs
XVI uz visstingrāko notiesāja, nosodīja un tei-
ca: «No šī ļoti netīrā indiferentisma avota iztek tas
aplamais un maldīgais trakums, ka jānodrošina ik-
vienam apziņas brīvība.» — Tā tad Grigorijs XVI
prasību par apziņas brīvības nodrošināšanu nosauca
par trakumu un tās aprindas, kas šo apziņas brīvību
prasīja, nosauca par netīru avotu. Un ne tikai tas
vien! Tai laikā, kad visas Eiropas tautas un de-
mokrātija modās, viņš šai enciklikā nosodīja to «bī-
stamo brīvību, grāmatu brīvību publicēt vasādus
rakstus, ko daži cenšas aizstāvēt ar visu dedzību,»
— (G. Reinhards no vietas: «Sēnalu literatūru!»)
Te, Reinharda kungs, nav domāta nekāda sēnalu li-
teratūra; te domāta visa modernā progresa lite-
ratūra un domāta lielā mērā visa 19. gadusimteņa
zinātne. Nākošais pāvests, kas dzīvoja 19. gadu
simteņa_ otrā pusē — Pijs IX, apstiprināja sava
priekšgājēja nosodīšanu savā enciklikā «Ouantā
cura» pagājušā gadusimteņa otrā pusē. Viņš noso-
dīja ikvienu, kas piekrita kādam no šiem «kaitīgiem
ieskatiem un mācībām».

Labi, Jūs teiksit, ka tas bijis 19. gadusimtenī,
ka 20. gadusimtenī tas ir citādi. Nē, 20. gadusim-
tenī ir tas pats! Kad kāpa pāvesta tronī Pijs X. tad
arī tas izdeva savu famozo encikliku, kas jau pilnīgi
vērsta pret visu moderno zinātni, kas nosauc to par
neķītrības izplatīšanu. Varbūt, Rancana kungs do-
ma citādi, varbūt, viņš nedomā, ka tā būtu vērsta
pret visu moderno zinātni, pret visu moderno māk-
slu un kultūru. Bet pāvests iet vēl tālāk: viņš pat
aizliedz apšaubīt jel mazāko burtu šai enciklikā. Un
tas bija 1909. gada, tā tad nesen atpakaļ, Rancana
kungs. (Starpsaucieni.) Te nu mēs tā viena gada
deļ neiesim strīdēties. Labi, es pielaižu, ka tas bija
1908. gada, lai gan man ir ziņas, ka tas bijis 1909.
gada. Viņš aizliedz_ apšaubīt katru burtu no pirmās
Mozus grāmatas; ta tad mums viss tas. jāsaprot
burtiski. Un to runā Pijs X 1908. gadā — kā to
Rancana kungs veļas; tomēr tas notiek 20. gadu-
simtenī. Visam jānotiek tādā virzienā, kādu viņš
nosaka, katas burtiski še pateikts. Visiem burtiski
jātic, ka čūska runājusi ar cilvēku īstā valodā, ka
sieviete radīta no ribas kaula, jātic, ka cilvēks ra-dīts

^
no mala. Tas burtiski viss jātic, nevis, kā to li-berāla teoloģija uzsver. Un pēc tam jūs vēl teiksit,

ka katoļu_ baznīca savienojama ar zinātni! Es gri-bētu redzēt, kā jus pierādīsit, ka viss tas, kas še jā-
saprot burtiski, ir savienojams ar moderno zinātni
— ne jau ar to,_ko vidus laikos scholastiķi uzskatīja
par zinātni. Tādu zinātni es šeit nedomāju. 20. ga-
dusimtenī es pielaižu tikai mūsu moderno zinātni,
moderno bioloģiju, moderno ģeoloģiju, bet te ir en-
ciklikā, kas aizliedz apšaubīt kaut vienu bībeles
burtu.

Nu labi — luterāņu baznīca var teikt, ka to da-
ra katoļu baznīca, kas ir sastingusi savās dogmās,
ka luterāņu baznīca ir savienojama ar zinātni. Kas
ta doma, tas maldas! Baznīcas mūsu dienās ir pus-
līdz vienādas, puslīdz vienādi reakcionāras un nai-
dīgi noskaņotas pret_ progresu. Tādas ir visas baz-
nīcas, ka luterāņu, ta katoļu, tā pareizticīgo. Visas
baznīcas ir neiecietīgas un naidīgas pret progresu
visas ta parādības, vai polītiskā, vai sociālā, vai
kulturālā dzīve, vai kur citur, un naidīgas arī pēc
savas dabas un būtības visas vienādi pret katru zi-
nātnisko progresu.
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Ka luterāņu baznīca šinī ziņā nav izņēmums,
ka ta ir tikpat neiecietīga pret brīvu pētīšanu, pret
tiem, kas negrib padoties tās dogmām, par to minē-
šu raksturīgu piemēru. (Sauciens no vietas: «Nav
laika!») — Tas Jus interesēs, jo Jūs taču esat kato-
lis! Bet te Jus pierādāt, ka visas baznīcas ir saķi-
tetas kopa. —

Dažus gadus atpakaļ viens vecs baznīckungs
Sanders, gribēdams iegūt zinātnisku grādu mūsu
Universitāte, sarakstīja disertāciju, kurā, dibino-
ties uz saviem pētījumiem, noliedza trīsvienības dog-
mu, sacīdams,_ka trīsvienības dogma, kurai tāda
solīda vieta musu kristīgajā baznīcā, faktiski nākusi
no pagāniem, ka tas ir paganu iespaids uz jauno au-
gošo kristiānismu. Viņš izteica modernus uzskatus,
kas bez šaubām, nav oriģināli, jo konstatēti Vācijā
gandrīz simts gadu atpakaļ, sākot ar Dāvidu Strau-
su un Bruno Baueru. Bet kāda sašutuma vētra sa-
ceļas pret Sanderu, neraugoties uz to, ka polītiskā
ziņa Sanders ir reakcionārs cilvēks! Pietika tikai,
ka viņš sava disertācijā izteica domas, kas neie-
tilpst dogmās, kas tās atmet, lai saceltos vesela sa-
šutuma vētra. Nevienam nav noslēpums, ka šo
baznīckungu gribēja pat atstādināt no amata — viņš
ir Jēzus baznīcas baznīckungs. Tik neiecietīga ir
luterāņu baznīca!

Arī luterānisms turas pie tā, ka vienreiz pie-
ņemto nedrīkst grozīt, nedrīkst analizēt, vajaga iet
pa dogmatisko ceļu uz priekšu. Vai tas saskan ar
zinātni un kultūru? Cilvēce katru stundu iet uz
priekšu! Pēc katras stundas mēs neesam vairs tie,
kas bijām iepriekš. 40 gadu nokalpojis baznīckungs
nedrīkst izteikt citas domas! Un ja kāds tās izteic,
tad viņu ar sašutumu kritizē un bezmaz nosoda.

Redziet, tāds ir luterānisms! Tāpēc luterā-
nismam nav tiesības teikt, ka viņš būtu progresīvā-
ka^ reliģija. Visas reliģijas ir vienādas. Baznīcas
mūsu dienās ir tā saplūdušas, ka tur nav izšķirības.
Pastora kungs būs ar mieru nodziedāt luterānisma
himnu «Dievs kungs ir mūsu stiprā pils», bet Kullīša
kungs nodziedās katoļu «Te Deum», vai ko citu.
Viss tas tikai rāda, ka faktiski nav nekādas izšķirī-

!

bas starp baznīcām. Visas viņas ir reakcionārs
spēks, katru progresu un kultūru nāvējošs spēks, un
grūti pateikt, kura baznīca ir reakcionārāka. Re-
akcionārisma zīmogs un marka ir viņām visām.

Mums te galvenā kārtā ir svarīgs politiskais
moments. Šis politiskais moments, kā jau pierā-
dīts vispārīgās debatēs, un ari es centos to pierā-
dīt savā runā, ir naidīgs tautas interesēm. Politi-
skā ziņā tas grib ierobežot demokrātiju un tautas
brīvību. Zinātniskā ziņā tas grib nobremzēt zināt-
nes progresu, kulturālā ziņā klērikālizēt mūsu val-
sti, mūsu sabiedrību un sadzīvi, pie tam klērikāli-
zēt ar forsētiem līdzekļiem. Lūk, tāpēc, ievērojot
visu sacīto, mēs nevaram atzīt, ka šim reakcionā-
ram spēkam un faktoram visās nozarēs dod pabal-
stus no valsts līdzekļiem. Mēs protestējam pret to,
tāpēc balsosim pret šīm pabalsta summām un lūg-
sim, lai Saeima šo krietno naudas žūksni dod paš-
valdībām skolas vecumā esošo trūcīgo bērnu pa-
balstīšanai. Lai katrs skaita pātarus, kā grib, tā ir
viņa personīgā lieta, lai skaita rītos, pusdienā un
vakarā, neviens nekā neiebildīs, bet lai neliek mums
ar valsts un tautas naudu maksāt par šiem pāta-
riem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kullītim.

J. Kullītis (nacionālais bloks): Cienījamie de-
putātu kungi! Analizējot godājamā iepriekšējā ru-

.

nātāja runu, man vispirms jāaizrāda uz šīs runas
pirmo daļu, kurai mēs varam tikai piekrist, jo šinī
daļā viņš tēloja, cik liels iespaids esot mācītājiem
un baznīcai, cik liels šis iespaids esot visā pilsoni-
ska sabiedrībā, piemēram pie karoga iesvētīšanas,
skolas un pat augstskolā. — Tā tas arī ir, un par to
mes varam tikai priecāties, joj arī vēsture, ko EJi-
asa kungsarī labi pārzina, mums rāda, ka tās tautas,
kas ir turējušās pie ticības, ir bijušas stipras, darbī-
gas tautas, un tām ir bijušikulturālā un saimnieciskā
lauka vislielākie panākumi. Ja mūsu tauta šinīs lai-
kos ir_ ticīga, tad mēs varam būt droši, ka mums arī
bus šādi panākumi. —

Tālāk Eliasa kungs pārgāja uz šofismu, ko mēs
jau bieži novērojam arī «Sociāldemokrātā», t i, ka
baznīcu viņi apkarojot, bet ticību neaiztiekot: lai
katrs mācas skaitīt savus pātarus, lai audzina sa-
vus bērnus ticībā — mēs ticību nevienam neņemam.
Konsekvence nu irtāda: pie mums var nākt visi ti-
cīgie cilvēki un stāties iekšā mūsu partijā. Eliasa
kungs, Jūs gribējāt pierādīt, ka nav nekāda sakara
starp ticību un baznīcu; tikpat labi es varu Jums
teikt, ka nav nekāda sakara starp izglītību un skolu.
Slēgsim savas skolas ciet, mācīsim bērnus mājā
rakstīt un lasīt. Tāds pats sakars, kāds ir skolai ar
izglītību, jo skola veicina un kopj izglītību, ir baz-
nīcai ar ticību, jo baznīca ir ticības kopēja un veici-
nātajā.

_ Jūs uzstājaties pret to niecīgo summiņu, kas at-
vēlēta baznīcai_ budžetā. Arī Eliasa kungs atzīst,
ka ta ir vismazākā summiņa, kādu vien varēja atvē-
lēt Līdz ar to jūs uzstājaties arī pret ticību. To
mes redzējām arī no Rudevica kunga uzstāšanās,
polemizējot ar manu amata brāli Beldavu. Tā bija
interesanta parādība, bet dažiem deputātiem tā, lai-
kam, pagāja garam nemanot. Rudevica kungs aizrā-
dīja, ka Makdonalds ne tikai lasījis bībeli, bet arī sarī-
kojis angļu ogļraču streiku. Iznāca tā, ka mūsu
sociāldemokrātu vadonis Rudevica kungs ir gan
mācījies sarīkot streikus, bet bībeli viņš nav lasījis.
Tas raksturo visu musu sociāldemokrātiju, tāpēc
arī ticīgs strādnieks nevar būt tanī partijā, un viņš
no tas partijas aiziet — no tās partijas, kas smejas
par viņa ticību katrā «Sociāldemokrāta» numurā,
kuras vadoņi ticību apkaro. Tāpēc viņš piegriežas
kristīgai apvienībai, nacionālai strādniecībai, kur
viņam ir īstā vieta. (Saucieni pa kreisi: «0 jā!»)

Beidzot es gribu aizrādīt uz principiālo stāvo-
kli. Ir pavisam nepareizi tas, ko šeit attēloja Eliasa
kungs, proti, ka baznīcas iespaids pieaug un ka mēs
gribam ar varu, ar varmācību piespiest ticēt baz-
nīcas dogmām, ka mēs ar varu gribam dzīt ļaudis
debesu valstībā. Tāda uzskata mums nav. Tas arī
nebūtu Kristus garā. Mūsu uzskats ir tāds: lai aug
kvieši kopā ar nezālēm līdz pļaujas laikam; lai aug
nezāles, lai aug arī kvieši, tie ticīgie — mēs tos ne-
šķirsim; nāks viens, kas izšķirs. Jūs esat vienmēr
bijuši pret ticību un tādi būsit arī turpmāk. Šīs cī-
ņas iznākums ir visiem zināms, proti — jums bei-
gās līdz ar Juliānu Atkritēju būs jāsaka: «Galilieti,
Tu tomēr uzvarēji!»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. — Debates par ārkārtējo
izdevumu IX daļu izbeigtas. Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Pie ārkārtējo izdevumu
IX daļas ir iesniegti vairāki pārlabojumi.

Mīlberga kungs te liek priekšā § 92. pielikt 20.
pantu — pabalsti koku dārzu atjaunošanai — un
ņemt šai vajadzībai 50.000 latu no § 35., pkt. 5. —
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lauku pašvaldību budžetiem iztrūkumu segšanai
sakarā ar nodokļu atlaišanu. Budžeta kommisijā šo
priekšlikumu noraidīja. —

Maizeļa kungs liek priekšā tek. Nr. 443, pkt. 6.,
palielināt par 200.000 latu, ņemot šo summu no ka-
ra resora ārkārtējā budžeta. Arī šo priekšlikumu
budžeta kommisijā noraidīja. — Cielēna kungs liek
priekšā tek. Nr. 145, 1. panta summu palielināt par
Ls 300.000.—. 1. panta summas ir paredzētas lau-
ku būvniecībai. Cielēna kungs proponē šos
Ls 300.000.-2% aizdevumiem strādnieku dzīvokļu
būvei, ņemot tos no kara resora ārkārtējiem izde-
vumiem. Budžeta kommisijā šo priekšlikumu no-
raidīja. —

Eliasa kungs liek priekšā § 92. strīpot 8., 9., 10.,
11., 12. un 13. pantu, t i. visus baznīcu pabalstus,
kopsummā Ls 212.000.—, pārnesot šo summu uz
§ 35., p. 6. — pašvaldībām trūcīgo skolas vecuma
bērnu pabalstīšanai. Arī šo priekšlikumu budžeta
kommisijā noraidīja. —

Tālāk Dukura kungs liek priekšā § 92. uzņemt
jaunu 20. pantu — tautas namiem — ar šādiem no-
dalījumiem: a) tautas namam Latgalē — Ls
50.000.—; b) Latvijas tautas namu biedrībai —
Ls 75.000.—; c) Tautas namam — Ls 75.000.—;
kopsummā Ls 200.000.—, ņemot šos līdzekļus no
pielikuma Nr. 22, t i. no izdevumiem dzelzceļiem
par ritošo inventāru. — Budžeta kommisijā šo
priekšlikumu noraidīja. —

Jeļisejeva kungs liek priekšā pārrediģēt § 92.,
p. 3. Tur sacīts — krievu izglītības pārvaldei krie-
vu teātriem. Jeļisejeva kungs liek priekšā tā vietā
likt: krievu izglītības pārvaldei-sabiedrībai «Krie-
vu drāmas teātris». Šo priekšlikumu budžeta kom-
misijā noraidīja. —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie ārkārtējo izde-
vumu IX daļas iesniegts vairāk priekšlikumu. Vis-
pirms deputāts G. Mīlbergs iesniedzis priekšlikumu:

«No IX daļas, § 36'., p. 5. ņemt Ls 50.000.— (tek. Nr. 443)
un tos pārvietot uz 92. § kā 20. p. (tek. Nir. 449.):

20. Pabalsti koku dārzu atjaunošanai Ls 50.000.—»
Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par de-
putāta Mīlberga priekšlikumu. Tikai 4 balsis. Ne-
pietiekošs balsu skaits. Deputāta Mīlberga priekš-
likums_ noraidīts. — Tālāk deputāts N. Maizelis liek
priekšā:

«Tek. Nr., v. 34., § 35. p. 6. palielināt par 200,000 latu,
ņemot no 469—4176, v. 90., §§ 101.—114.»

Arī šis priekšlikums kommisijā noraidīts. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Maizeļa priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret deputāta Maizeļa priekšliku-
mu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta. Maizeļa priekšlikumu nodotas
34 balsis, pret — 43 balsis. Arī tas noraidīts.—
Deputāts F. Cielēns liek priekšā:

«Teķi Nr., § 68., panta 1. summu palielināt par Ls
300.000.— divprocentīgu aizdevumiem laukstrādnieku dzīvokļu
būvei, ņemot šo summu no ārkārtējo izdevumu tek. Nr Nr.
469—479, §§ 101.-114.»

Arī šis priekšlikums kommisijā noraidīts. Lie-
ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Cielēna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Cielēna priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Cielēna priekšlikumu nodotas 34 bal-
sis, pret — 47 balsis. Tas noraidīts. — Deputāts K.
Eliass liek priekša:

î l _____!

«Strīpot tek. Nr. 449, § 92. p. p. 8., 9., 10., 11., 12. un
13. — Ls 212.000.—, pārvedot šo summu uz tek. Nr. 443, § 35,.
p. 6. — pašvaldībām trūcīgo skolas vecuma bērnu pabalstī-
šanai.»

Kommisijā tas noraidīts. Lieku šo priekšliku-
mu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Eliasa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir pret deputāta Eliasa priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Eliasa priekšlikumu nodotas 35 balsis,
pret — 47 balsis. Tas noraidīts. — Deputāta R. Du-
kura priekšlikums:

«§ 92. ievest jaunu: «p. 20. Tautas namiem:
a) tautas namiem Latgalē Ls 50.000.—
b) Latvijas tautas namu biedrībai Ls T5.000.-~
c) tautas namiem Ls 75.000.— Ls 200.000.—,

ņemot šo.summu no ārkārtējo izdevumu XI daļas pieliku-
ma Nr. 22, § 16., p. 1.»

Arī šis priekšlikums kommisijā noraidīts. —
Deputāti R. Dukurs, A. Petrevics u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

_ deputāta Dukura priekšlikumu pie Fiinanču ministrijas
ārkairtejo izdevumu budžeta § 92. nobalsot aizklāti,

Deputāta Dukura priekšlikumu nobalsosim aiz-
klāti. Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība:
tie deputāti, kas balso par deputāta Dukura priekš-
likumu, lai raksta uz zīmītēm «par»; kas balso pret,
lai raksta «pret»; kas atturas, lai raksta «atturas».
— Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi ir
izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai
visi ir nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes ne-
viens nepieprasa. Iebildumu nevienam nav. Lū-
dzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezultāts: pa-
visam izdalītas 92 zīmītes, tikpat daudz saņemtas
atpakaļ; par deputāta Dukura priekšlikumu nodots
,40 balsu, pret to nodota 51 balss, atturējies 1. De-
putāta Dukura priekšlikums noraidīts. — Beidzot
deputāts G. Jeļisējevs iesniedzis priekšlikumu:

«Tek. Nr. 449,_v. 26., § 92., p. 3. vārdu: «krievu izglītības
pārvaldei krievu teātriem» vieta likt: «Krievu, izglītības pār-
valdei — sabiedrībai «Krievu drāmas teātrim».»

Deputāti G. Jeļisējevs, R. Dukurs u. c. iesnieguši
priekšlikumu —

deputāta Jeļisejeva priekšlikumu nobalsot aizklāti.
Deputāta Jeļisejeva priekšlikumu nobalsosim

aizklāti. Ludzu_ izdalīt zīmītes! Tie deputāti, kas
balso par deputāta Jeļisejeva priekšlikumu, lai rak-
sta uz zīmītēm «par»; kas balso pret, lai raksta«pret»; kas atturas, lai raksta «atturas». — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes izpildītas?
Ludzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmī-
tes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildu- :
mu nav. Ludzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas re-
zultāts: pavisam izdalīta 91 zīmīte, atpakaļ saņemts
90 zīmīšu; par deputāta Jeļisejeva priekšlikumu
nodotas 47 balsis, pret — 38 balsis, atturējušies 5,
viena zīmīte nodota nederīga. Deputāta Jeļiseje-
va priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk ār-kārtējo izdevumu IX daļa pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret IX daļas pieņemšanu pār-
labota veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par IX daļas pieņemšanu nodotas 49 bal-
sis, pret— 34_balsis. Ārkārtējo izdevumu IX daļa
pārlabota veida pieņemta.

Iekams pārejam uz nākošo daļu, man Augsta-jam namam jāziņo, ka ir pienācis paziņojums, kapriekš _ pusotras stundas pēc ilgas slimības Auziņa
klīnika nomiris musu kollēga — deputāts Mārtiņš
Abuls. Es lūdzu pieceļoties godināt viņa piemiņu '(Klātesošie pieceļas.)
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X daļa — Zemkopības ministrija.
(Tek. Ni L»

X. Zemkopības ministrija.

456.V.69. §52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos.
3. Valsts meži (pielikums Nr. 21) 470.000.—

a. Zemkopības departaments.
457.V.48. §4. Inventāra jauniegadāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimniecī-
bas piederumi /1C|.00U—

2. Zinātnes un mākslas priekš-
meti 7.000.—

5. Mašīnas, ierīces un darba
rīki 6.000.— 23.000.—

458.V.24. §18. Pabalsti_ sabiedriskām
un privātām skolām.

23. Tukuma 2 gadigas lauksaimnie-
cības skolas pirmiekārtai un
mācības līdzekļiem 4.500.—

39. Talsu mājturības skolai pirmie-
kārtai un mācības līdze-
kļiem ' 4.500 —

40. triekuļu lauksaimniecības vi-
dusskolas internāta ēkas
būvei 30.000.—

41. Biržu 2 gadīgai lauksaim-
niecības skolai skolas ēkas
būvei 20.000.

42. Dzērbenes 2 gadīgai lauksaim-
niecības skolai skolas ēkas
būvei _ 10.000.— 69.000.—

459. §47. Meliorācija.
1. Ūdensceļu regulēšana 930.000.—
2. Novadu sistēmas un nekultivētu

zemju kultivēšana 3.000.000.— 3.930.000.—
460. §77, Eku jaunbūves ' 202.400 —
461. §99. Dažādi izdevumi.

5. Atlīdzība bij. valsts zemju
nomniekiem pair ēkām un
dārziem 10.000—

6. Atlīdzība par derīgām ie-
būvēm _ 20.000.—

7. Laukstrādnieku dzīvo-
kļiem_ 20.000.—

8. Zaudējumu segšanai sakarā
ar valsts muižu piedalīšanos
piensaimniecības sabied-
rībās 1.000 —

9. Ugunsdrošu būvju veicinā-
šana Latgalē ĪOO'.OOO—

10. Bekona eksporta un ražošanas
veicināšana 150.000.— 301.000.—

Kopā zemkopības departa-
mentam 4.525.400 —

Kopā X daļai 4.995.400.—)

Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu

kungi! Likums par budnieku tiesiskā stāvokļa no-
kārtošanu ir gan mazliet pārrunāts lauksaimniecī-
bas kommisijā, bet izstrādāts vēl nav. Pašlaik ie-
nāk ziņas no būdniekiem, ka daudz pagastos viņiem
uzteicot nomas līgumus, griežoties pat pie tiesas un
izsviežot viņus no iekoptās zemes. Bet Saeimai to-
mēr jāsaka savs vārds, lai šie cilvēki netiktu nodzī-
ti no iestrādātās zemes, lai zemes īpašnieks mierīgi
pagaidītu, kamēr tiks pieņemts attiecīgais likums,
un tad rīkotos atkarīgi no tā. Tāpēc man ir priekš-
likums Saeimai — pārejas formulas veidā — uzdot
valdībai izstrādāt steidzamības kārtībā un iesniegt
nākošā sesijā likuma projektu, kas paredzētu aptu-
rēt budnieku izdzīšanu no viņu dzīvokļiem un ze-
mes. v

Varētu iebilst, ka tas nāk stipri par vēlu, jo to
varētu pieņemt tikai pēc Jurģiem, kad vairs nebūs
iespējams kaut ko regulēt Man šķiet, ja_ Saeima
tādu pārejas formulu pieņems, tad tas atstās iespai-
du uz zemes īpašniekiem un brīdinās viņus varmā-
cīgi izrēķināties ar būdniekiem. Protams, ja valdī-
ba te starpsesiju laikā vēl mēģinātu izlietot satver-

smes 81. pantu, tad tā šim gadījuma butu apsveica-
ma parādība, bet man šķiet, ja mēs Saeimas lēmu-
mu pieņemtu ar lielu balsu vairākumu, tad tas arī
atstātu iespaidu uz budnieku jautājuma izšķiršanu.

Otru pārejas formulu es iesniegšu attiecībā uz
laukstrādnieku dzīvokļu būves veicināšanu. Kāpēc
tas vajadzīgs, par to es jau runāju pie Zemkopības
ministrijas kārtējo izdevumu budžeta, un tāpēc es
to te neatkārtošu. Lieku priekšā paredzēt nākošā

. gada budžetā līdzekļus aizdevumiem laukstrādnie-
ku dzīvokļu būvei, tāpat arī uzdot Zemkopības mi-
nistrijai iedalīt zemes gabaliņus ģimeņu mājiņu bū-
vei.

Vēl man jāsaka pāris vārdu par vētras signā-
liem zvejniekiem. Man ienākušas vairāk sūdzības,
ka dažās vietās vētras signālus neapkalpo. Vietē-
jie iedzīvotāji gan esot uzņēmušies tos apkalpot,
esot uzņēmušies gādāt, lai vētras signālus naktī ap-
gaismotu, bet to nedarot. Tā Pērkones pagastā
man teica, ka tur vētras signālus neapgaismojot un
radio aparāts esot jau aizvests uz Liepāju. Cilvēks,
ko algojot_ vētras signāla pārraudzībai, nerūpējo-
ties par ta apkalpošanu. Man šķiet, ka Zemkopī-
bas ministrijai to vajadzētu ievērot un vētras signā-
lu apkalpošanai pieņemt cilvēkus, kas grib savus
pienākumus pildīt, bet ne tikai saņemt algu. Es ce-
ru, ka Zemkopības ministrija un arī Valsts kontrole
piegriezīs šim apstāklim vajadzīgo vērību un no-
laidīgos uzraugus atvietos ar centīgākiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie X daļas
vairāk neviens neveļas? Vai referents vēlas vār-
du?_ Referents vārdu nevēlas. — Nobalsošanā nāk
ārkārtējo izdevumu X daļa — Zemkopības ministri-
ja. Ludzu pacelties tos, kas ir pret X daļas pieņem-
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par X da-
ļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par X daļas pieņemšanu no-
dotas 49 balsis, pret — 28 balsis, atturējies 1. Ār-
kārtējo izdevumu X daļa pieņemta. — XI daļa —
Satiksmes ministrija.
(Tek Ni u

XI. Satiksmes ministrija.
462.V.69. §52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos.

1. Valsts, dzelzceļi (pieli-
likums Nir. 22) 6.420.000 —

2. Pasts, telegrāfs, telefons
(pielikums Nr. 23) , 2.414.00O.— 8.834.000 —

a. Šoseju un zemes ceļu departaments.
463.V.53. §77. Ēku jaunbūves. . 90 000 —
464. §79. Jauni ceļi_ un kapitālās

ceļu pārbūves.
1. Jaunbūves 2.850.000.—

2. Kapitālās ceļu pārbūves 700.000 —
3. Piemaksas ceļu fondā valsts

pārziņā esošo grants ceļu
labošanai un uzturēša-
nai 1.000.000.— 4.550.000.—

465. §80. Jauni tilti un kapitālās tiltu pārbūves
1. Jaunbūves 1.400.000.— ,
2. Kapitālie remonti un *.

Pārbūves 170.000.— 1.570.000.—
Kopā šoseju un zemes ceļu

departamentam 6.210.000 —
Kopā XI daļai 15.044.000.—)

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātjie depu-

tātu kungi! Man nenāktos vairs apstāties pie Sa-
tiksmes ministrijas budžeta, ja būtu izpildīts solī-
jums, ko deva demokrātiskā centra pārstāvis Kirš^ >
teina kungs, ka satiksmes ministris došot paskaidro-
jumus. Mēs šos paskaidrojumus visu laiku gaidī-
jām, bet tie nav sagaidīti. —
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Debatēs par Satiksmes ministrijas budžetu ļau
tika aizrādīts uz tiem svarīgiem notikumiem, kādi
ir notikuši Satiksmes ministrijā. Ir aizrādīts uz
vairākām nelikumībām Satiksmes ministrija, bet
nekādu atbildi mēs neesam saņēmuši. Jākonstatē,
ka pat tagad, budžeta pieņemšanas laikā, nelikumī-
bas nav mitējušās, bet turpinās.

Sevišķi plašos apmēros Satiksmes ministrija
izdod dažādus jaunbūvju un pārbūvju_darbus dažā-
diem uzņēmējiem, t i. sekojot_ tagadējas valdības
principiem — visu nodot privātai iniciatīvai. Kas
nu piedzīvots? Šinīs dienās ienāca sūdzība, ka at-
kal kāds uzņēmējs Bebris, kas izpilda Satiksmes
ministrijas darbus, nav samaksājis strādniekiem
10.000 latu darba algas. Strādnieki iet uz Satiks-
mes ministriju, staigā pa visām iestādēm, lai dabūtu
savu nopelnīto algu, bet nevar to dabūt Šis nav
vienīgais gadījums. Neskaitāmi uzņēmēji, kas iz-
pilda darbus Satiksmes ministrijai, nesamaksa sa-
viem strādniekiem algu. Tā ir ļoti bēdīga parādī-
ba, nosodījama parādība, bet Satiksmes ministrija
nesper nekādus soļus pret nesolīdiem uzņēmējiem,
lai turpmāk nenotiktu tāda strādnieku nopelnītās
algas izkrāpšana.

Kā iepriekšējās debatēs noskaidrojās, arī pati
Satiksmes ministrija pielaiž veselu rindu nelikumī-
bu, izkalpinot strādniekus nelikumīgi, nepildot pa-
stāvošo likumu par darba laiku. Nesen atpakaļ ve-
selas darbnīcas strādnieki Gulbenē bija spiesti
griezties pie satiksmes ministra ar sūdzību, ka, vi-
ņiem pēc likuma noteikumiem darbu saņemot,
pirms darba izpildīšanas jāsaņem ari attiecīgs lī-
gums jeb tā sauktās akorda kartiņas. Minētās darb-
nīcas administrācija nekad šo rīkojumu nepilda un
neizsniedz akorda kartiņas tūliņ, darbu izdodot, bet
dažas dienas vēlāk. Tāstrādnieki nezina, par kā-
du cenu viņiem jāstrādā. Strādnieki, nevarēdami
to paciest, vienbalsīgi ir iesnieguši sūdzību Satiks-
mes ministrijai. Sakarā ar šo sūdzību, uz Gulbe-
nes darbnīcām — depo bija izbraucis kāds virsval-
des ierēdnis, lai noskaidrotu sūdzībā minētos ap-
stākļus. Strādnieki vienbalsīgi apliecināja, ka tas
tā ir, kā viņi savā sūdzībā teikuši. Bet vakar viņi
saņēma caur savu organizāciju oficiālu satiksmes
ministra atbildi, un šinī atbildē teikts sekojošais:
«Kas attiecas uz to, ka lokomotīvju remonta brigā-
dēm Ozols laikā neizsniedz amatniekiem akorda
kartiņas, bet parasti 2—3 dienas pēc darbu beigša-
nas, tad, pārbaudot šo jautājumu uz vietas, ir izrā-
dījies, ka minētais aizrādījums nav pamatots.» Man
jākonstatē, ka tā ir absolūta nepatiesība un nepa-
reizību noslēpšana, kas notiek dzelzceļa darbnīcās
un Satiksmes ministrijā. Redzot šo faktu un redzot
to, ka satiksmes ministra kungs nav nācis un devis
paskaidrojumus, kaut gan viņa partijas pārstāvis
to solīja, no šāda satiksmes ministra soļa mēs kon-
statējam, ka uz teikto viņam nav, ko atbildēt. Ja
Satiksmes ministris domā turpmāk tāpat izturēties
un atbalstīt nelikumības, tad paši strādnieki —
dzelzceļnieki būs spiesti nostāties pret šīm neliku-
mībām un tās iznīcināt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Es gribētu taisīt
dažas īsas piezīmes mūsu ceļu jautājumā. Šis jau-
tājums zīmējas uz grants un akmeņu piegādi valsts
labošanā pārņemamiem ceļiem un šosejām. Līdz-

šinējā kārtība būtu katra ziņa jāgroza, jo visus
grants un akmeņu piegādes darbus saņem starp-
nieki, kuri pēc tam izpildīšanu atdod lauksaimnie-
kiem par daudz zemāku cenu un nopelna ar šo
starpniecību uz katru kubikmetru vismaz 3—4 la-
tus. Tā kā ceļu pārņemšana valsts labošana katru
gadu vairojas un grants pievešanas darbi mazturī-
giem zemniekiem varētu būt labs peļņas avots, tad
valdībai būtu jāgādā par pastāvošo noteikumu pār-
strādāšanu, lai grants un akmeņu piegādi varētu
uzņemties apkārtnes laucinieki. Tagad s,tavokli_s
ir skandaliozs. Katrā apriņķī ir viens lielāks uzņē-
mējs, kas monopolizē visus piegādes darbus savās
rokās. Lauksaimnieki var piedalīties izsolēs, bet
neviens no tiem piegādi nevar dabūt. Izrādās, ka
lieliem uzņēmējiem ir ļoti pamatīga informācija un
ka viņi zin arvienu visus zemākos piedāvājumus,
kādus iesniedz lauksaimnieki. Protams, izsolēs tā-
dos apstākļos šos darbus saņem viņi. Te būtu val-
dībai jāgādā, lai piegādes darbi tiktu izdoti daudz
mazākos apmēros, lai tos varētu saņemt ikviens
lauksaimnieks un dabūt par vienu noteiktu cenu.
Tāpat būtu jāizslēdz spekulatīvie starpnieki, kas
nopelna tūkstošiem latu lielas summas tikai ar šo
starpniecību. Tagad zemnieki ir spiesti iet un vest
granti no starpniekiem, ja grib ko nopelnīt. Sakarā
ar šo jautājumu es iesniegšu attiecīgu pārejas for-
mulu.

Bez tam es vēl gribētu teikt dažus vārdus par
nebūšanām mūsu šoseju izbūvē. Dažos apvidos
ir novērota raksturīga parādība. \ Tā, piemēram,
Valmieras apriņķī ir būvēta šoseja, kuras būve ie-
sākta kādu gadu atpakaļ un kurai ir bijis nosprausts
virziens. Tāpat bijuši savesti akmeņi šosejas bū-
vei, bet tagad virziens pēkšņi mainīts. Savestiem
akmeņiem nav vairs nozīmes, un šoseja tiek būvē-
ta pavisam citā virzienā. Ja noskaidro tuvāk, kas
par iemeslu bijis virziena maiņai, tad izrādās, ka
jauna virzienā kādam zemnieku savienības vietējās
nodaļas priekšniekam ir mājas un tas ir gribējis da-
būt šoseju gar savu māju. Tāpat tas ir bijis Lubānā,
kur nelietderīgi vilkta šoseja, aizvilkta līdz kāda
ministra kunga mājām, kur arī nobeidzas, jo tālāk
šo šoseju klanu deļ vairs nevar turpināt. Ar to tā
lieta arī izbeigta. Līdzīgi tas ir bijis ap Carnikavu,
kur šoseja vilkta tādā virzienā — pat līkumoti —
ka neaizskar kāda iespaidīga zemnieku politiķa lau-
kus un zemi. Tāda polītika nevar turpināties, jo
pirmām kārtam jāievēro lietderība un visas lauk-
saimniecības intereses.

Vēl es gribētu teikt pāris vārdu par dzelzceļu
virsvaldes rīcību attiecība uz privātiem dzelzce-
ļiem. Tomēr kāda uzraudzība par privātiem dzelz-
ceļiem dzelzceļu

^
virsvaldei saskaņā ar likumu pie-

krīt, bet tagad ta ir novesta pilnīgi līdz nullei. Ir
mums Smiltenes-Ainažu dzelzceļš, kas ir novests tik-
tāki, ka braukt pa to ir diezgan riskanta lieta. Pri-
vāta akciju sabiedrība, kurai ir arī viens redzams
līdzdalībnieks no politiķiem, Berga kungs, par pa-
sažieru ērtībām absolūti nerūpējas. Katrā stacijā
vilciens stāv mazākais pusstundu. Vagoni ir tā no-
lietoti, ka ziemas laikā nav iespējams braukt Nak-
tīs uguns tiek dota gandrīz nesaskatāma u. t t Ne-
skatoties uz to, maksu no pasažieriem ņem pienācī-
gi augstu. Bez tam izgudrots sevišķs paņēmiens,
kas ir vienkārša spekulācija. Katru dienu tiek no-
laists viens atsevišķs motorvagons, kurā brauciena
maksa ir trīskārtīga, salīdzinot ar parasto. Ja kāds
zemnieks ir iebraucis pilsēta darīšanās un grib āt-
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rāk tikt mājās, viņam jāmaksā pirmās klases biļe-
tes cena, kas ir trīsreiz augstāka par trešāsklases bi-
ļetes cenu. Bez tam ir bijis gadījums, kad divu pa-
gastu iedzīvotāji, Dikļu un Augstrozes iedzīvotāji,
ir griezušies ar lūgumiem pie šīs privātās dzelzceļu
akciju sabiedrības izbūvēt Dikļu pieturas vietā pie-
nācīgu pajumti pasažieriem. Salā un lietainā laikā
tagad pasažieriem nav absolūti, kur palikt. Paga-
sta iedzīvotāji ir piesolījušies uzbūvēt ēku, ir pieso-
lījuši dot darba spēku un kapitālu stacijas ierīkoša-
nai; neraugoties uz to, privātā akciju sabiedrība ne-
nāk pretim, un arī dzelzceļu virsvalde nesper nekā-
dus soļus, lai tiešām akciju sabiedrība izpildītu ie-
dzīvotāju dibinātās prasības. Ja painteresējas, kas
tur par iemesliem, tad izrādās, — kā man stāstīts
—, ka satiksmes ministris esot šai sabiedrībā akci-
onārs, un akcionāros esot arī labā spārna stiprāko
polītisko partiju deputāti. Te nu arī kļūst sapro-
tams tas, kāpēc šī sabiedrība nenāk pretim iedzīvo-
tāju prasībām, bet rūpējas tikai par to, kā noplēst
augstākas braukšanas maksas un gūt peļņu. Tāds
stāvoklis nedrīkst turpināties un valdībai te jāsper
soļi,Jai tiktu apmierinātas iedzīvotāju dibinātās
prasības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie XI daļas
neviens vairāk nevēlas? Vārds referentam.

Referents J. Annuss: Pie Satiksmes ministrijas
ārkārtējā budžeta deputāts Dzenis liek priekšā no
Kuldīgas-Skrundas šosejas jaunbūvei' paredzētiem
Ls 530.000—, 100.000 latus piešķirt Krāslavas-
Ludzas šosejas jaunbūves uzsākšanai un 40.000 la-
tu — Aizputes-Kalvenes šosejas būvei. Tas nemai-
na kopsummu, tāpēc plēnumā nav balsojams, bet
izšķirams budžeta kommisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie ārkārtējo izde-
vumu XI daļas deputāts A. Dzenis iesniedzis priekš-
likumu:

«Uzdot Satiksmes ministrijai no 1930./31. g. ārkārt. šo-
seju un zemes ceļu departamenta (§ 79., punkts 1. un burts a)
budžeta ? līdzekļiem, paredzētiem Kuldīgas-Skrundas šose-
jas jaunbūvei (Ls 53O.OO0.—), izlietot Ls 100.000.— Krāslavas—
Ludzas šosejas jaunbūves uzsākšanai un Ls 40.000.— Aizputes
-Kalvenes šosejas būvei.»

Referents atzīst, ka šis priekšlikums nododams
budžeta kommisijai izlemšanai, jo kopsummu ne-
groza. Vai ir kādi iebildumi? Lieku referenta
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties, kas ir
pret šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Tādu nav. Par referenta priekšlikumu nodo-
tas 48 balsis, pret — 33 balsis. Tas pieņemts; de-
putāta Dzeņa priekšlikums nodots budžeta kommi-
sijai izlemšanai. — Nobalsošanā nāk ārkārtējo iz-
devumu XI daļa kommisijas redakcijā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret XI daļas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par XI daļas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par XI daļas pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret —
35 balsis. Ārkārtējo izdevumu XI daļa kommisijas
redakcijā pieņemta. — XII daļa — Tautas labklājī-
bas ministrija.
(Tek. Ni Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības departamenti.
466.V.37. §77. Eku jaunbūves. 138.250.—

b. Veselības departaments.

467.V.43. §4 Inventāra jauniegadāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-v .

čības piederumi 2.000.—

Tek. Ni Ls

3. Sanitārie un ārstniecības pie-. .', - .
derumi .20,000. 22.OOfl.—

468. §77. Eku jaunbūves ' . 424.700.—
Kopā veselības departamentam 446.700.—
Kopā XII daļai 584.950.—)

Vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pie Tautas labklā-
jības ministrijas kārtējo izdevumu budžeta musu
frakcija jau iesniedza attiecīgus pārlabojumus. Ja
Saeima tos būtu pieņēmusi, tad varētu kaut pa daļai
realizēt to likumu, ko Saeima pieņēma pirms trim
gadiem. Sociālās apgādes likums ir pieņemts, bet
realizēts nav, un, kā redzams, tagadējā koalicija ari
nedomā to realizēt, jo viņai, kā redzams, diezgan
prāvas budžeta summas vajadzīgas vispirms saviem
veikaliem', savas sašķobītās koalicijas ķīlēšanai.
Frakcijas uzdevumā iesniedzu pārejas formulu —
uzdot valdībai no tām diezgan prāvām summām, kas
ar tagadējo budžetu nodotas Ministru kabineta rī-
cībā — 2.500.000 latu, kaut daļu atvēlēt lauku paš-
valdībām sociāli apgādājamo personu uztura uzla-
bošanai, jo arī jums, kungi, zināms, ka lauku paš-
valdību sociāli apgādājamie ir padoti bada nāvei.
Ja nu jums, koalīcijai, ir iespējams rīkoties ar prā-
viem līdzekļiem savas koalicijas balstīšanai, tad,
kungi, neaizmirsīsim un dosim kaut arī nelielu sum-
mu no tiem līdzekļiem, kas tagad nodoti valdības
rīcībā, lai varētu uzlabot lauku pašvaldību sociāli
apgādājamo stāvokli. Varbūt, ka arī mācītāju kun-
gu tik lielā frakcija atbalstīs manu priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie ārkārtējo
izdevumu XII daļas vairāk neviens nevēlas? Vārds
referentam. Referents no vārda atsakās. — No-
balsošanā nāk ārkārtējo izdevumu XII daļa — Tau-
tas labklājības ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret XII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacel-
ties tos, kas ir par XII daļas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
XII daļas pieņemšanu nodots 50 balsu, pret tas pie-
ņemšanu nodota 31 balss. Ārkārtējo izdevumu XII
daļa pieņemta. — XIV daļa — Kara ministrija.
(Tek. Ni _,: '

XIV. Kara ministrija.
469.—476.V.90. §§101.—114. 3.255,000-

Valste tedevurmu kopsumma 178.2(991186.^-)

Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk XIV
daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XIV daļas pie-
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par .XIV
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, ķas
atturas. Par XIV daļas -pieņemšanu nodotas 49
balsis, pret — 27 balsis. Ārkārtējo izdevumu XIV
daļa pieņemta. — Nobalsošanā nāk valsts izdevumu
kopsumma pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret valsts izdevumu kopsummas pieņemša-
nu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par valsts izdevumu kopsummas pieņemšanu pār-
labotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-
ras. Par valsts izdevumu kopsummas pieņemšanu i
pārlabotā veidā nodotas 48 balsis, pret — 32 balsis,
atturējies 1. Valsts izdevumu kopsumma pārlabotā
veidā pieņemta.

Pielikumi visi ir pieņemti kopā ar attiecīgam'.'
daļām, izņemot 17. pielikumu, kas mums vēl jāno-
balso. Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsoša-
nu 17. pielikumu — valsts apdrošināšanas nodaļas
budžetu. Lūdzu pacelties tos, kaš ir pret 17. pieli-
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kuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 17.
pielikuma pieņemšanu. Par 17. pielikuma pieņem-
šanu nodots 50 balsu, pret tā pieņemšanu nodotas
7 balsis, atturējies 21. 17. pielikums pieņemts.

Lai varētu saskaņot budžeta kopsummu, referents
lūdz pārtraukt sēdi uz 15 minūtēm. Iebildumu pret
pārtraukumu nav? Pārtraukums uz 15 minūtēm.

(Pārtraukums no pīkst 8.10—8.30 vakarā.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sēde turpinās.
Vārds referentam.
Referents J. Annuss: Mainījusies ir tikai budže-

ta kopsumma ievada tekstā; tā nav vairs 178.299.186
lati, bet — 178.649.186 lati

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atgriežamies pie
valsts budžeta ievada teksta, kas pārlabotā veidā
skan tā:

«Valsts budžets 1930./31, saimniecības gadam ar krēdita
kopsummu 178.649,1&6 lati pieņemts līdz ar pielikumiem un
apstiprināts sekojošā sadalījumā:»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Par ievada teksta pieņemšanu nodota 51
balss, pret ta pieņemšanu nodotas 34 balsis., Valsts
budžeta ievada teksts pārlabotā veidā pieņemts. —
Nobalsošanā nāk budžeta noslēguma teksts:

«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma tek-
sta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas at-
turas. Tādu nav. 7 balsojot pret, noslēguma teksts
pieņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums. Lū-
dzu redakcijas kommisijas referentu ziņot par pār-
labojumiem. Vārds referentam Dēķenam.

Referents K. Dēķens: Redakcijas komm/isija,
caurskatot valsts budžeta tekstu 1930./31. saimniecī-
bas gadam, ir atradusi dažas pārrakstīšanās kļūdas.

6. lapaspusē 55. paragrāfa, 4. pantā vārdā «pie-likumi» izlaists burts «e». 9. lapaspusē § 21. panta
numursir aplams un «1>> vļetā jāraksta «5». 11. la-
paspuse § 22. virsraksta jābūt: «Ostu un iekšējās
satiksmes tonnāžas nodevas»; šī paša paragrāfa 1.panta vārdos «kuģu un tonnāžas nodeva» strīpojams
«un». 14. lapaspusē § 55. pkt. 5. tekstam jābūt
«Strenču_ un Ointarmuižas slimnīcu saimnieciskām
vajadzībām»

^
17. lapaspusē 87. paragrāfa 1. panta

tekstam jabut «Lāčplēša kara ordeņa dome» —
izlaists vārdiņš «kara». 19. lapaspusē § 51. pantanumurs jāizlabono «12» uz «10». 44. lapaspusē § 1
vieta 57/58 jāstrīpo skaitlis «58» — šeit minēti abi
skaitļļ. Tekoša Nr. 283 jāieraksta «V. 84». Tek. Nr.
284 jāieraksta «V. 57»; panta numurs «4» jāstrīpo
un ta vieta jāliek «5». 50. lapaspusē tek. Nr. 333otra panta priekšā jāpieraksta «V. 24»; 7. pantam
jāpieraksta priekšā «V. 28». 57. lapaspusē tek. Nr
o92. panta numurs «2» jāstrīpo un tā vietā jāliek «3»
61. lapaspuse 24. vietā, 17. panta tekstam jābūt
«Latviešu arodu skolām.» Tek. Nr. «V. 25 » vie-tā jāliek «V.28»; «1.» pants jāstrīpo un tā vietā jā-liek «2.», — 62. lapaspuse tek. Nr. 446 15. panta tek-stam jabut: «Kara invalidu palīdzības 1fondam»-
tagad tur teikts tikai «Invalidu fondam». 63 lapas-
pusē tek. Nr. 450 20. panta tekstā jāraksta: «Pastā-vīgas precu paraugu izstādes sarīkošanai Latvijaskarjeras un goda konsulātos ārzemēs; 21. pantā jā-

if*

liek: «Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrībai
lauksaimniecības ražojumu mēneša biļetena izdo-
šanai.» — Tek. Nr. 454 5. panta tekstā «Brīvostas»
vietā jāliek «brīvostu» un «ierīkošanai» vietā jāliek
«ierīkošana»; 6. pantā «izbūvei» vietā jāliek «izbū-
ve» . — 64. lapaspusē tek. Nr. 458 nepareizi apzīmēti
panti: «39.» panta vietā jāliek «29.» pants; «40.» pan-
ta vietā jāliek «25.» pants; «41.» panta vietā jāliek
«26.» pants; «42.» panta vietā jāliek «27.» pants. —
Pie tek. Nr. 459 jāpieliek «V.48».

Pielikumos 68. lapaspusē nesaskan skaitļi ar
paskaidrojumiem. Summas tas negroza. Emigran-
tu un bēgļu transporta nodaļas budžeta § 1.—opera-
tīvās daļas peļņa — jāliek Ls 88.335.—; zaudējumos
§ 1.—administrācijas atalgojumi—jābūt Ls 23.913—;
zaudējumu kopsummā jābūt Ls 88.355.—.80. lapas-
pusē pielikumā Nr. 20 iekavās paskaidrojumos Nr.
137 vietā jāliek Nr. 138. 82. lapaspusē § 5. «Izdev-
niecību» vietā jāraksta «Izdeviniecības». 92. lapas-
pusē atkal skaitļi mazliet jāpārgroza: Tautas lab-
klājības ministrijas aptiekas budžetā operatīvās da-
ļas peļņa jāpārgroza uz 38.704; zaudējumos § 1. —
administrācijas atalgojumi — jāpārgroza uz 9960;
kopā zaudējumi — 38.704.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi ie-
bildumi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi ap-
stiprināti. — Nobalsošanā nāk valsts budžets
1930./31. saimniecības gadam visumā. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret budžeta pieņemšanu visumā,
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par budžeta pie-
ņemšanu visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par budžeta pieņemšanu visumā nodotas
52 balsis, pret — 35 balsis, atturējies 1. Valsts bu-
džets 1930./31. saimniecības gadam visumā p i e-
ņemts.

Atliekas vēl pārejas formulas, ko budžeta kom-
misijā ir iesniegusi 3, un deputāti 42. — Iesniegts
priekšlikums — nobalsot

pārejas formulas nākošās sesijas pirmā darba sēdē.
Priekšlikumu parakstījuši deputāti A. Bļodnieks,

J. Trasuns u. c. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pa-
celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav.
Kas atturas?_ Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts. Pārejas formulas nobalsosim nākošās
sesijas pirmā darba_ sēdē. — Vai Augstais nams vē-
las vel apspriest kādu dienas kārtībā esošo likum-
projektu? (Saucieni no vietām: «Nevēlas!»)

Slēdzot V sesijas pēdējo sēdi, man jādod īss
pārskats par Saeimas darbību šinī sesijā.

Kommisijas ir noturējušas pavisam 569 sēdes,
pie kam budžeta kommisijā viena pati ir noturējusi
107 sedes,_ nākoša — sociālās likumdošanas kommi-
sijā noturējusi 66_sedes, pašvaldības kommisijā —
64 sēdes, juridiska kommisijā — 35, izglītības — 34,
lauksaimniecības kommisijā — 34 sēdes, un pārējās
kommisijas noturējušas daudz mazāku sēžu skaitu.
V sesijas laikā ir noturētas pavisam 38 plenārsēdes,
5 frakciju padomes sēdes un 12 prezidija sēdels.
Pieņemti šinī sesijā 25 likumi, atraidīts viens likum-
projekts; iesniegts 31 jautājums un 1 pieprasījums.

Atļaujiet man, sesiju slēdzot, novēlēt visiem de-
putātiem, musu techniskajam personālam un žurnā-
listiem priecīgus svētkus!

Saskaņā ar deputātu izteikto vēlēšanos, nāko-
šas sesijas pirmā darba sēde sasaucama 6. maijā.
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Svinīga sēde bus 1. maijā pīkst. 12 dienā. 1. maijā
saksim jaunu sesiju, bet pirmā darba sēde būtu 6.
maija pīkst. 5 pec pusdienas. Šim prezidija priekš-
likumam ir pievienojies (deputātu vairākumst Ie-

bildumu nav? Tas pieņemts. Nākošo sesiju atklāsim
ar svinīgosedi 1. maijā pīkst 12 dienā. Pirmā dar-
ba sēde bus 6. maijā pīkst. 5 pēc pusdienas.

Šī sesija un sēde slēgta.

I*

(Slēgta pīkst. 8.45. vakarā.)
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